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Pranostiky
•   kolem sv. Havla (16.10.) 

lze očekávat ještě pár 
dnů babího léta

•   sv. Hedvika (17.10.) 
kabát si oblíká

•   mrazy v říjnu – hezky 
v lednu, krásný říjen 
- studený leden

V dnešním čísle najdete:
•  Kubistická vila v Litoli

str. 10,11
•  Pedagogicko-psychologická 

poradna - str. 16
• Lékařská pohotovost - str. 18
•  Nová telefonní čísla lékařů

str. 19
• Máme mistryni ČR - str. 19

Městský úřad Lysá n. Labem 
oznamuje svým spoluobčanům 
smutnou zprávu. Dne 16. září 
2005 jsme se rozloučili s pa-
nem Ing. Josefem Svačinou, 
jehož život skončil náhle smrtí 
ve věku nedožitých 55 let. Pan 
Svačina vedl téměř pět let sta-
vební úřad našeho města.

Na první pohled přísný a re-
spekt budící kolega, ale na dru-
hý pohled laskavý člověk, který 
nikdy neodepřel radu či pomoc 
spolupracovníkům, myslím, že
i všem ostatním. Odešla osob-
nost s bohatými životními zku-
šenostmi, příkladný odborník
i dobrý kamarád.

Po jeho úspěchu při vý-
běrovém řízení bylo brzy po 
nástupu do funkce jasné, že 
je člověkem na svém místě. 
Práce stavebního úřadu je 

velice různorodá – rozsáhlá 
technická činnost, každodenní 
jednání s občany, nadřízenými 
institucemi, dotčenými orgány
i „dotčenými“ členy občanské-
ho sdružení představovala čas-
to perné dny. Přesto všechno 
si pamatujeme jen třikrát jeho 
zvýšený tón hlasu. Obdivovali 
jsme jeho asertivitu, s jakou 
dokázal vést obtížná jednání. 
Vždycky působil pohodově, 
nikoli cholericky, uspěchaně 
a stavebním řízením udával 
správný směr.

Třebaže byl jindřichohra-
deckým patriotem, v Lysé n. 
L. s rodinou žil již mnoho let,
a tak jsme k němu chodili čas-
to na radu, protože se i na věci 
obecní dovedl dívat dobrým 
pohledem a někdy s nezbyt-
ným nadhledem. Jeho autoritu 

jsme si dovedli představit i na 
vedoucím místě samosprávy 
města.

Pan Svačina byl nepřehléd-
nutelnou osobností nejen po-
stavou a svým vystupováním 
či elegantním zevnějškem, 
byl člověkem na svém místě 
– a když náhodou nebyl, vůně 
kvalitního doutníku nás vždy 
navedla správným směrem. 
Nebyl veselým, humorným 
člověkem od pohledu, ale 
jeho vtipná poznámka a dobře 
volená chytrá glosa nás vždy 
dovedla rozesmát.

Děkujeme Vám jménem nás 
všech za Vaši dobře odvede-
nou práci i za příjemné oka-
mžiky ve Vaší společnosti.

kolektiv pracovníků
MěÚ Lysá n. L.

Smutné rozloučení

Městský úřad
Lysá nad Labem

ve spolupráci
se

Svazem bojovníků za
svobodu, s TJ Sokol,

Klubem důchodců – D a 
Klubem důchodců Litol

zve všechny 
občany k oslavám

Dne vzniku 
samostatného 

Československého
státu

27.10. 2005
Program:

1700 hod položení věnců 
na nám. B. Hrozného
u pomníku padlých 

lyských občanů
v 1. světové válce

Položení věnců u pomníku
T.G. Masaryka v Litoli 
se nekoná z důvodu 
rekonstrukce parku.

Lysá nad Labem se i letos 
připojila ke Dnům evropského 
dědictví. Během nich se kaž-
doročně otevírá  řada zajíma-
vých a výjimečných architek-
tonických, archeologických 
a sakrálních 
památek, ale i 
muzeí a dalších 
objektů. Jednou 
z akcí na území 
našeho města 
bylo i zpřístup-
nění bývalé 
vily litolského 
cukrovaru v 
sobotu 17. září. 
Prohlídka přes 
deštivé počasí 
přilákala téměř 
tři sta lidí nejen 
z Lysé. „Udě-
laly jsme si 
celodenní výlet 
po památkách 
a jsme rády, že jsme mohly 
vidět i tento dům,“ řekly dvě 
Nymburačky na adresu akce.  
Někteří z návštěvníků vzpo-
mínali na dobu ve vile proži-

tou, ať už coby její obyvatelé 
nebo zaměstnanci cukrovaru.  
Nejen oni při pohledu na ne-
utěšený stav tohoto kubistic-
kého skvostu měli ve výrazu 
trochu smutku a nostalgie. 

Škoda, že mezi návštěvníky 
nebyl kouzelný dědeček, ale 
třeba ho zastoupí stát a firma, 
které vila v současnosti patří a 
napříště budou všichni moci 

vilu navštívit už po rekon-
strukci. Prohlídku vily  dopro-
vázela krásná hudba v podání 
Tria Salon, zajímavá výstava 
a odborná přednáška  Bc. 
Šárky Koukalové z Národní-

ho památko-
vého ústavu
v Praze.

Vila cukro-
varu v Litoli 
je architekto-
nickým skvos-
tem celore-
publikového 
významu. Pro 
tehdejšího ge-
nerálního radu 
Jindřicha Be-
niese ji v roce 
1912 projek-
toval architekt 
Emil Králíček. 
Vysoce re-
prezentativní 

dům byl obklopen rozlehlou 
zahradou, ze které se do dneš-
ních dnů zachovala jen část.

Jana Křížová (jzk)

Cukrovarská vila se těšila velké pozornosti
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Po období prázdnin a dovolených se 

i „úřední” život vrátil do ustáleného ryt-
mu. Dnes se ještě podíváme do letních 
dnů, a tak si úvodem přečtete o jednání 
druhé srpnové rady. V září se pak ko-
nala dvě jednání rady a jedno zasedání 
zastupitelstva města.

16. jednání rady města se konalo 
22.8.2005. Po úvodním slovu p.staros-
ty byl projednán velmi důležitý bod, 
týkající se seniorů. Z rozhodnutí kraje 
bude v období několika málo let za-
staveno financování Centra sociálních
a zdravotních služeb Poděbrady, které 
se staralo o celou řadu občanů v důcho-
dovém věku. Starostové Nymburska 
se na několika jednáních shodli, že 
je účelné, aby Centrum fungovalo i 
nadále. K tomuto účelu bude založe-
na obecně prospěšná společnost, jež 
bude financována solidárním způso-
bem, tj. poměrně podle počtu klientů
z příslušné obce a celkového počtu oby-
vatel. Obdobně se financuje i dopravní 
obslužnost. Rada odsouhlasila tento 
způsob financování a doporučila závěry 
schválit i v zastupitelstvu.

V druhém bodu se jednání zúčastnil 
p.Herčík, zástupce firmy ARS Alt-
mann, s.r.o. Jednalo se o případném 
prodeji městských pozemků firmě pro 
další rozšíření, o rozvoji firmy a jejím 
příspěvku na údržbu komunikací. 
Částka závisí na ekonomických vý-
sledcích firmy, reálný odhad je kolem
1/2 mil.Kč.

Dalším přizvaným byl p.Mgr.Ha-
velka, vedoucí odboru správy 
majetku. Členové rady byli ne-
spokojeni se stavem ostrůvku
u Penny Marketu a s vodorovným zna-
čením komunikací ( přechody, jízdní 
pruhy) ve městě. Pan Havelka uvedl, 
jak jsou požadavky urgovány, ale Sprá-
va a údržba silnic prochází reorganizací
a vlastní činnost vázne. (30.8.2005 
se konalo u p.starosty jednání
s vedením SOS a následně se stav 
zlepšil).

Poté již jednání rady probíhalo 
ustáleným rytmem. Členové rady 
schválili prodejní cenu propagačního 
souboru fotografií alegorických soch 
měsíců v zámeckém parku ve výši
30 Kč/soubor, příspěvek 12 tis. Kč jez-
deckému oddílu na Šampionát mladých 
koní, schválili využití manažerského 
poplatku Eurestu cca 140 tis.Kč na 
nákup auta pro rozvoz stravy, potvrdili 
návrh na prohlášení budovy Muzea 
B.Hrozného za kulturní památku. Dále 
poskytli 2,4 tis.Kč na pobyt 2 dětí 
ve škole v přírodě. Opět se jednalo
o smlouvě o spolupráci v rámci cestov-
ního ruchu „Zlatý pruh Polabí“, ale již 
podruhé byla smlouva odložena.

Jednání se zpomalilo u bodu, kdy 
se projednávala žádost Sokola, aby 
město přispělo na likvidaci havárie 
- propad zeminy před kinem do bý-
valého sklepa. Dlážděná plocha před 
vstupem do kina se propadla po deštích 
začátkem června. Opravu provedla 
ve velmi krátkém čase firma Prolys, 
účtováno bylo 55 tis.Kč. Vzhledem
k záměrům města s budovou kina radní 
žádost odložili a p.starosta bude se So-

kolem dále jednat.
Ze „stavební části“ zasedání uvádím 

dvě akce, a sice rekonstrukci střechy 
na domě č.p. 42 na Školním náměstí. 
Na veřejnou zakázku reagovala pouze 
jediná firma - Ledvina z Lysé n.L., kte-
rá práci provede za 230 tis.Kč ještě do 
konce roku. Další veřejnou zakázkou 
je oprava střechy na pavilonu H školy 
J.A.Komenského. I zde se přihlásila 
jediná firma - VAPEK s.r.o. z Lysé n.L. 
Náklady na opravu poškozených míst 
na ploše 310 m2 a opravu dešt‘ových 
vtoků budou 131 tis.Kč.

Další body již byly spíše tech-
nického rázu a zabývaly se ener-
getickými zařízeními, bytovými
a nebytovými prostory.

Předposledním jednacím bodem 
byl návrh na úpravu rozpočtu kvůli 
zajištění investičních akcí. Rada úpravy 
schválila a podrobněji budou uvedeny v 
jednání zastupitelstva 7.9.2005. Posled-
ním bodem bylo schválení programu 
zastupitelstva. Po krátké závěrečné 
diskusi pan starosta jednání ukončil.

17. jednání rady města se 
konalo 5.9.2005. Rada města se
v kompletním stavu pustila s chutí do 
práce.

V prvním jednacím bodu schválili 
změnu dodavatele na opravu fasá-
dy hasičské zbrojnice ve Dvorcích. 
Stavební firma Horvát, která se stala 
vítězem výběrového řízení, odstoupila 
ze zdravotních důvodů p.M.Horváta. 
Novým dodavatelem se stala firma 
INKO z Milovic, která se umístila ve 
výběrovém řízení na 2.místě. Cena se 
naštěstí navýší jen mírně, z 93 na nece-
lých 96 tis.Kč.

Druhý bod byl velmi zajímavý, hovo-
řilo se o návratu obyvatel do zahradního 
domku v zámeckém parku. Na veřejnou 
výzvu se přihlásil jediný zájemce, a to 
p.Ing.Stanislav Svoboda. Je referentem 
odboru životního prostředí a kromě 
patřičného vzdělání má příkladný 
vztah k městu, historii a přírodě. Rada 
města ani ostatní instituce nejsou proti, 
aby domek užíval Ing. Svoboda, ale je 
nutné dořešit otázky spojené s finan-
cováním rekonstrukce domku a hlavně 
právní otázky užívání nemovitosti. Je 
velká naděje, že město obdrží dotaci na 
revitalizaci francouzské zahrady, jejíž 
je domek součástí, takže pro město by 
to nebyla až tak velká zátěž.

Další dva body se týkaly kabelového 
vedení a plynové přípojky, čtenářsky 
vcelku nezajímavé. V pátém bodu 
nastalo oživení, mluvilo se o projektu 
Revitalizace stromořadí a ploch zeleně
v Masarykově ulici. Odbor správy ma-
jetku preferuje ze dvou nabídek firmu 
Jena, která nabídla lepší cenu. Zástupce 
firmy bude pozván do příští rady, aby 
projekt krátce představil

Z dalších 4 bodů o nájemních smlou-
vách uvádím jeden, kdy rada města 
schválila pronájem obecního rybníčku 
u Karlova p.Mařákovi ze Staré Bole-
slavi a p.Svobodovi z Brandýsa n.L. Za 
víceméně symbolickou cenu 1 tis.Kč 
za rok zde budou chovat ryby (bez 
peněžního výdělku), udržovat stavidla 
a okolní plochy až k silnici.

Body č.10 a 11 byly projednávány 
spolu, neboť měly společného jmeno-
vatele - obnovu studánky pod Vinič-
kami. Občanské sdružení Lysin chce 
uvést studánku do kulturního stavu, 
neboť prameniště je nyní ohrazeno 
pouze betonovou skruži a přístup je 
jen travnatou pěšinou. Podle návrhu 
kamenosochaře Jaroslava Urbánka by 
pramen vyvěral pod kamennou zídkou 
a cestu by tvořily pískovcové bloky. 
Rada města návrh projektu schválila, 
město přispěje částkou 10 tis.Kč na do-
pravu kamene, což pokryje 1/3 nákladů, 
ale požaduje, aby akce byla řádně admi-
nistrativně zajištěna.

Druhá část programu proběhla již 
v rychlejším tempu. Bez problémů 
byly schváleni dodavatelé investičních 
akcí: IV.etapu kanalizace Na Rybníčku 
provede Bostas Ml.Boleslav za 1,9 
mil.Kč, opravu komunikace tamtéž 
provede stejná firma za cenu 1,94 
mil.Kč. Firma Stavokomplet opraví 
část komunikace a kanalizace v Čecho-
vě ulici za 255 tis.Kč. I.etapu opravy 
komunikace a odvodnění Křižíkovy 
ulice získalo HALKO, s.r.o. z Nové 
Vsi za 1,36 mil.Kč. Komunikace Na 
Mlíčníku opraví jen provizorně HAL-
KO za 100 tis.Kč, důkladná oprava se 
provede až po dokončení komunikace 
do průmyslové zóny. Soutěž na de-
molici objektů bývalé Fruty vyhrála 
společnost Prolys s nabídkovou cenou
1,9 mil.Kč. Materiál se rozdrtí
a použije jako násypový materiál prá-
vě u průmyslové komunikace, tím se 
zhodnotí a město ušetří značnou část 
nákladů.

V dalším bodu byla napotřetí schvá-
lena upravená smlouva „Zlatý pruh 
Polabí“, která znamená vstup města 
do obecně prospěšné společnosti bez 
finančních nároků na rozpočet města.

Blok informativních zpráv zahrnoval 
5 materiálů: omezení lékařské pohoto-
vosti, založení „Spolku pro rozvoj města
Lysá nad Labem“, o zápůjčce měřiče 
rychlosti, o urgentních dopisech na 
SOS - obnova vodorovného značení 
krajských komunikací, o zastupování 
v psychiatrické ambulanci. V závěru 
jednání rada města udělila souhlas od-
dílu kopané TJ Litol, aby na přilehlých 
pozemcích přistavěli šatny a vybudova-
li tréninkové hřiště; dále rada vzala na 
vědomí návrh na kompenzaci nákladů 
Sokola na opravu propadlého chodníku 
ve výši 55 tis.Kč, a konečně vzala na 
vědomí zápis z bytové komise. Závě-
rečná diskuse se týkala stavu vozovek 
ve městě, zvýšené prašnosti z Dywidag 
Prefa, sekání zelených ploch a kritikou 
narůstajícího počtu krádeží motorových 
vozidel na parkovištích potravinář-
ských prodejen.

5. zasedání zastupitelstva
města se konalo 7.9.2005. V úvo-
du se projednával návrh na vstup 
města do obecně prospěšné spo-
lečnosti (o.p.s.), zajišťující péči o 
seniory. Ředitelka Centra sociálních
a zdravotních služeb paní Třísková 
představila činnost a strukturu Centra, 
zároveň stručně shrnula obsah předcho-
zích jednání s KÚ a starosty Nymbur-

ska. Centrum pečuje o 205 klientů přímo
z Lysé nad Labem, celkový počet klien-
tů z Nymburska je 1242. Zastupitelům 
byly předloženy písemné podklady, ze 
kterých vyplynulo, že navržený způsob 
financování je pro město velmi výhod-
ný. Zásady činnosti o.p.s. byly rovněž v 
písemné podobě, ale o trochu vzruchu 
se postaral p.Sedláček, který požadoval 
písemně i Statut společnosti, což bylo 
splněno v krátké době nakopírováním 
dokumentu. Poté se hlasovalo již bez 
problémů, všichni přítonmí byli pro 
vstup do o.p.s. i pro solidární způsob 
financování Centra.

Dalším bodem byla změna statutu 
Fondu činnosti mládeže. Zastupitelé 
schválili vypuštění jednoho bodu, v 
němž se poskytoval finanční příspěvek 
100 Kč na dítě na školu v přírodě a 
lyžařské výcviky. Školy mohou náro-
kovat příspěvek jiným způsobem, a tak 
o peníze nepřijdou.

Dál jednání pokračovalo v rychlém 
tempu, protože 10 bodů se týkalo pro-
dejů pozemků. U 9 z nich šlo hlasování 
jako po másle, ale u posledního bodu se 
opět diskutovalo. Šlo o tzv. holandský 
domek, jehož (ne)využití se táhne od 
minulého podzimu. Ani přes propagaci 
se nepodařilo získat nového zájemce o 
pronájem, a to ani na bydlení. Proto 
rada rozhodla o prodeji podle nově 
zpracovaného odhadu, který zněl na 
2,69 mil.Kč včetně pozemku. Na zve-
řejněný záměr se přihlásil jediný zájem-
ce, který nabídl cenu 1,81 mil.Kč. Pan 
starosta vysvětlil, že město věnovalo 
pozemek a holandská firma postavila 
domek zdarma. Za období 2000-2004 
se na nájmu vybralo asi 550 tis.Kč, ale 
na údržbu objektu se vynaložilo asi 300 
tis.Kč. Objekt potřebuje další investice, 
zateplení a dokončení podkroví. Někte-
rým zastupitelům (pp.Ježek, Horvát) 
se nelíbilo, že se město „podbízí pod 
cenu“ a argumentovali lukrativní 
polohou domku. Většina členů zastu-
pitelstva si uvědomila, že bydlet vedle 
pumpy a průtahové komunikace nebude 
až takový med. Při hlasování bylo 8 pro 
a 5 se zdrželo.

Kratší diskuse se rozvinula i kolem 
úprav rozpočtu roku 2005. Pan Horvát 
vystoupil s návrhem, aby se stanovily 
priority a vybraly části města, do nichž 
se bude investovat až do úplného do-
končení a do ostatních částí nedávat 
nic. Návrh nezískal mnoho příznivců, 
při hlasovaní bylo 11 pro předložený 
návrh a 2 se zdrželi.

V bodu č.16 se projednávalo napoje-
ní obcí Přerov n.Labem, Semice, Starý 
Vestec a Bříství na městský skupinový 
vodovod. Proti napojení nebyl nikdo 
z přítomných zastupitelů, požadovali 
pouze do připravované smlouvy za-
kotvit technické a finanční podmínky, 
za nichž bude voda dodávána. Konečné 
znění smlouvy musí samozřejmě schvá-
lit zastupitelstvo.

Odsouhlasením souborného stano-
viska ke konceptu regulačního plánu 
Litole - Vysoká Mez byla vyčerpána 
schvalovací část programu, dále se pro-
jednávaly 2 informativní zprávy.

Pokračování na str. 3



2

 10 / 2005 LISTY města Lysé nad Labem 

3

10 / 2005 LISTY města Lysé nad Labem

V poslední době jsme na radnici
v Lysé nad Labem konstatovali, že 
nekázeň řidičů narůstá a vzrostl i po-
čet dopravních nehod na území města. 
Jedním z důvodů je i rychlá jízda. 
Na výzvu vedení města, aby Policie 
ČR zasáhla, sice okresní ředitelství 
vždy zareagovalo, ale jednalo se spíše
o ojedinělá měření, která nepřinesla 
žádoucí účinek.

Rada města se tímto problémem 
zabývala již delší dobu. Má-li město 
řešit situaci vlastními silami a rych-
lost vozidel zjišt‘ovat prostřednictvím 
strážníků Městské policie (MěP), pak 
v úvahu přicházejí 2 varianty: vybavit 
MěP laserovým měřičem rychlosti 
(radarem). který bude zaplacen jedno-
rázově,, anebo na leasing. Cena tako-
vého zařízení se pohybuje Od 1/2 do
1 milionu Kč v závislosti na dodavateli 
a provedení.

Před závažným rozhodnutím
o pořízení radaru bylo nutné v praxi 
odzkoušet. Jak měření, fotografování
a vyřízení přestupků bude fungovat. 
Rada města dne 2.5.2005 schválila 
zapůjčení měřiče rychlosti vozidel 
LAVET, a to na období 1 měsíce za 
dohodnutou částku 15.000,- Kč.

Předání přístroje a zaškolení 
strážníků Městské policie Lysá nad 
Labem proběhlo dne 16.5.2005. 
V odpoledních hodinách se kona-
lo představení radaru veřejnosti

a členům rady a pozvaným starostům
z okolních obcí.

Z hlediska obsluhy je přístroj zcela 
bezproblémový, stačí pouze krátké 
zaškolení. Výhodou pro obsluhu je
i nízká hmotnost přístroje a možnost 
umístění téměř kdekoliv. Radar byl 
vrácen zpět firmě 15.6.2005.

Za období 16.5 - 15.6.2005 bylo 
měření rychlosti prováděno MP po 22 
dní. Jelikož současná právní úprava 
bohužel neumožňuje strážníkům MěP 
řešit překročení rychlosti blokově na 
místě, byly tyto přestupky oznamová-
ny odboru dopravy, a sice celkem 251 
podezření ze spáchání přestupku na 
úseku rychlosti. Nahlášené přestupky 
začal odbor řešit dnem oznámení 
prvního přestupku, tj. 20.5.2005. Na 
tuto činnost byl určen jeden pracov-
ník přestupkového oddělení, který do 
současně doby projednával přestupky 
na úseku povinného ručení. Dá se před-
pokládat, že všechny přestupky budou 
vyřízeny zhruba do konce měsíce října. 
Z toho se dá vyvodit, že přestupky 
zjištěné MěP v průběhu necelého
l měsíce řeší pracovník odboru dopravy
4-5 měsíců. Příčinou je zdlouhavý 
postup, který vyplývá ze zákona, a 
současně i obstrukce ze strany někte-
rých řidičů.

Jak vypadá stručná statistika přestup-
ků na úseku rychlosti?

Počet oznámených přestupků celkem:
  251
způsoby vyřízení:
  - napomenutí
  -  pokuta ve správním řízení - zákaz 

řízení
  - postoupení spisu
  - odložení, zastavení
  - příkazní řízení ( 95% případů)
Průměrná výše uložené pokuty:
  520,- Kč
Očekávaná výše vybraných pokut:
  130 000,- Kč
Nejvyšší zaznamenaná rychlost osob-
ního automobilu: 107 km/hod. (ul.Ke 
Vrutici)
Nejvyšší zaznamenaná rychlost náklad-
ního automobilu: 93 km/hod. (ul.Druž-
stevní)

Na základě zkušeností lze udělat 
některé závěry:

Odezva veřejnosti na měření 
rychlosti vozidel je jednoznačně 
kladná. Občané oceňují, že dopra-
va ve městě se v uvedeném období 
výrazně zklidnila, protože výskyt 
radaru nebylo možné předvídat. Dob-
ré bylo i to, že radar není vázán na 
přítomnost služebního auta MěP nebo
P ČR, což je vždy signálem, že „se 
něco děje“. O odezvě svědčí i průzkum 
veřejného mínění ze dne 24.6.2005, 
kdy ze 710 oslovených občanů bylo pro 
trvalé měření 511, tj. 72% a 84 odpově-

dělo .,spíše ano“ (tj. 11.8%). V souhrnu 
to znamená, že skoro 83% dotázaných 
není proti trvalému měření rychlosti v 
ulicích města.

Dalším signálem je i zájem z okol-
ních obcí, protože řada starostů písem-
ně zaslala požadavek, aby se měřilo i v 
jejich obci. Tomu lze vyhovět na zákla-
dě veřejnoprávních smluv mezi městem 
a obcemi a výnos z pokut se pak dělí v 
dohodnutém poměru.

Zbývá tedy dořešit jen 2 otázky, a 
sice finanční a personální. Finanční 
otázka se zdá být jednodušší, protože 
teoreticky by radar byl zaplacen za 4 
měsíce a pak už jen vydělává. Personál-
ní otázka znamená přijetí 1 přestupkáře 
navíc nad současný stav. Otázkou však 
zůstává, co s tímto pracovníkem poté, 
pokud by byla schválena nová úprava 
zákona o podmínkách provozu na po-
zemních komunikacích, která by dala 
pravomoc MO řešit tyto přestupky 
blokově na místě.

Rada města zvažovala i možnost 
radar zapůjčovat 2x - 3x do roka, 
ale toto řešení není nejšt‘astnější 
ani z finančního, ani z personálního 
hlediska. Konečné rozhodnutí za-
tím nepadlo a rada se k záležitosti 
radaru vrátí během října. kdy budou
k dispozici zkušenosti z měst, která 
radar již vlastní.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

 ZPRÁVY Z RADNICE

Pokračování ze str. 2

 První o založení „Spolku pro roz-
voj města Lysá nad Labem“ doplnil 
p.Ing.Vladislav Šťastný, předseda 
spolku. Prvním záměrem je vybu-
dování kašny na Husově náměstí. 
Druhá zpráva informovala o omezení 
lékařské pohotovosti (podrobně
v samostatném článku). Obě zprávy 
byly vzaty na vědomí.

Závěrečná diskuse již byla krátká. 
Pan Dr.Šturm doporučil doplnit chy-
bějící označení názvů ulic, p.Mgr.To-
mek tlumočil kritiku občanů města a 
návštěvníků na prodejnu p.Čížka, která 
nepůsobí před nádražím dobrým do-
jmem. Nikdo ze zastupitelů nepodal in-
terpelaci, takže bylo schváleno usnesení 
a poté pan starosta zasedání ukončil.

18. jednání rady města se konalo 
19.9.2005. Vzhledem k obsáhlému 
programu se začalo ve svižném tempu: 
rada požádala o vrácení zálohy 5 tis.Kč, 
poskytnuté na romský festival, nepo-
skytla příspěvek na letní tábor Sathava, 
ale přispěla 5 tis.Kč na Běh zámeckou 
zahradou z fondu činnosti mládeže a 
5,4 tis.Kč na koncert pěveckého sboru 
v evangelickém kostele.

Rada města schválila smlouvu 
se SOS, podle níž musí zaplatit 
Správě silnic 5 tis.Kč, že při stav-
bě kanalizace v ulicích K Borku
a Družstevní omezí provoz na ko-
munikaci 11/33 1. V šestém bodu 

se projednávala žádost kabelové TV 
Manola o zvýšení příspěvku. S tím 
rada nesouhlasila a uložila tajemníkovi 
vyzvat Manolu, případně ostatní lokální 
televize, aby navrhly, jak učinit kabe-
lové vysílání přitažlivějším a hlavně 
dostupným pro celé území města, a to 
s minimálními náklady.

V dalším bodu rada vyhověla žádosti 
vinárny Fotograf a snížila nájemné za 
předzahrádku ze 14,4 na 12 tis.Kč. 
Důvodem je počasí letošního léta, které 
spíše odrazovalo od venkovního po-
sezení. Z první poloviny jednání ještě 
vyjímám souhlas rady s přenecháním 
odpadní střešní krytiny z rekonstru-
ované střechy u č.p.42 na Školním 
náměstí. Krytinu použije Klub českých 
turistů na novém objektu letního tábora 
na Šumavě. Krátká diskuse proběhla i 
při projednávání dalšího osudu č.p.24 
na Husově náměstí, kde firma Hlinka 
ukončila provoz bufetu. Objekt se pro-
dávat nebude, rada preferuje obnovení 
provozu bufetu nebo prodej potravin.

V půl šesté byl program schvalování 
přerušen, protože se na výzvu rady 
dostavila Ing.Suchoňová z firmy Jena, 
která se zabývá projekty městské zele-
ně, dále byli přítomni zástupci z odboru 
životního prostředí, z odboru správy 
majetku a odboru dopravy. Jednalo se 
o velmi důležité věci - o dopravním 
řešení Masarykovy ulice, o budoucí ze-
leni, o vybavení mobiliářem. Více než 
hodinová diskuse vyústila ve shodu, že 
zeleň, resp. stromy se budou vysazovat 

tak, aby nekolidovaly s podzemními 
sítěmi, budou mít vlastní zalévání a 
více prostoru pro život. Až bude návrh 
hotov, rada se k němu opět vrátí.

Potom se rada vrátila zpět
k plánovaným bodům, z nichž uvádím 
jen ty nejzajímavější. Ve výběrovém 
řízení na opravu spodní části ulice Na 
Vysoké mezi získala zakázku firma 
Prolys, která komunikaci opraví po-
mocí recyklátu za celkem 133 tis.Kč. 
Evangelický sbor požádal město o žulo-
vé dlažební kostky na úpravu nádvoří. 
Momentálně není žádná žulová dlažba 
k dispozici, ale rada přislíbila věnovat 
dlažební kostky z rekonstrukce Mírové 
ulice, až se bude opravovat kanalizace
a následně i vozovka.

Dva body se týkaly oprav v Če-
chově ulici: firma Stříbrný získala 
zakázku za 120 tis.Kč na opravu 
části chodníku u č.p. 657 až 744
a zhotovení vjezdu před bytovkami 
1547-I550. Druhou zakázkou je oprava 
části ulice od křižovatky ul. U Braňky 
po ulici Na Rybníčku. Předpokládané 
náklady jsou 1,1 mil.Kč.

Bod č.22 rovněž přinesl diskusi, 
jednalo se o zajištění provozu veřejné-
ho osvětlení. Rada rozhodla vyhlásit 
veřejnou zakázku na údržbu veřejného 
osvětlení na rok 2006, přitom nejméně 
do konce letošního roku bude o osvět-
lení pečovat Elektroservis p.Jarmila 
Brože.

Začátek školního roku přinesl
i velký zájem o pobyt dětí ve školní 

družině. ZŠ J.A.Komenského musí po-
sílit dohled, aby byla zajištěna potřebná 
péče a bezpečnost všech dětí. Rada 
schválila finanční pomoc škole ve výši 
30 tis.Kč pro pedagogický dozor.

V závěru schvalovacího bloku rada 
města schválila podání přihlášky do 
programu EU LIFE, kde lze získat 
dotaci až 50% na výstavbu kanalizace 
a čistírny odpadních vod v Byšičkách, 
přihlášku zpracuje Ing.Josef Knap
z Čelákovic.

Následovalo několik informativ-
ních zpráv: návrh p.Ing.Meixnera o 
využití Slunéčkovy zahrady, obsáhlý 
zápis z kontrolního výboru a otevřený 
dopis občanů Jedličkova sídliště, kteří 
poukazují na kritickou situaci na pře-
chodu pro chodce v Jedličkově ulici
u Tabáku. Starosta bude jednat
s DI Nymburk o co nejrychlejším 
řešení.

Závěrečná diskuse měla pouze
2 body: v souvislosti se zápisem
z kulturní komise se hovořilo o konání 
2.plesu města, kdy je potřeba vyjasnit 
termín a pořadatele. Při konání výstavy 
Kůň 2005 byly zjištěny opět nedostatky
v parkování vozidel, i když je nyní 
parkovací služba organizována Vý-
stavištěm. Radní chtějí vědět, zda je 
odpovědnost na straně Výstaviště, nebo 
na straně městské policie.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Bude v Lysé nad Labem radar trvale? 
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Město Lysá nad Labem –
seznam pejsků, kteří čekají na 
svého nového pána

Německý ovčák – delší srst č. 12
- pes, 7 let, barva černošedá, přá-
telský a klidný pes

Vlčák č. 13 
- fena, 4 roky, barva vlkošedá, 
vhodná do klidného prostředí

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

Německý ovčák č. 32
- pes, 1 rok, černý s pálením, tem-
peramentní, vhodný na hlídání

Kříženec č. 34
- fena, 6 let, barva černá se znaky, 
klidné prostředí, na zahradu, ke 
star.lidem

Kříženec č. 36
- fena, 1 rok, barva šedočerná, 
hodná, vhodná k dětem

Vlčák č. 53
- pes, 7 let, barva šedá, vhodný 
k trpělivým lidem

Německý ovčák č. 58
- pes, 2 roky, klidný, kamarádský

Pudl č. 64
- pes, 8 let, barva šedá, vhodný 
do klidného prostředí ke starším 
lidem 

Město Lysá nad Labem by rádo 
touto cestou poděkovalo všem 
dobrým lidem, kteří se ujali na-
šich opuštěných pejsků.  Seznam 
čtyřnohých kamarádů naleze-
ných 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 útul-
ku 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, 
PA  8,00-12,00 a každou první so-
botu v měsíci od 9,00 – 11,00.

Noví majitelé, kteří se ujmou 
pejska z útulku jsou osvobozeni 
z platby (roční poplatek za psa) 
po dobu dvou let. Dále dostanou 
zákaznickou kartu na odběr cho-
vatelských potřeb v centru města 
Lysá n.L. s poskytovanou slevou 
při každém nákupu ve výši 5%. 
MěÚ Lysá n.L. děkuje všem ob-
čanům, kteří projeví zájem o naše 
opuštěné pejsky.

za odbor SM B.Černá

Hledáme nový domov
pro tyto pejsky

Přistavování kontejnerů v měsíci říjnu 2005
(podrobný přehled)

Den místo čas roz- čas
 přistavení/kont. vozu svozu
3.sobota: u Cuk. vlečky  1xTDO, 1xBIO 7:00 hod 10:00 hod 
15.10.05 Dvorce 1xTDO, 1xBIO 7:30 hod 10:45 hod
 Byšičky 1xTDO, 1xBIO 8:00 hod 11:30 hod
 Skála 1xTDO, 1xBIO 8:30 hod 12:15 hod
 za tratí 1xTDO, 1xBIO 9:00 hod 13:00 hod 

 3.pondělí: za tratí  1xTDO 8:00 hod 11:00 hod    
17.10.05

3.úterý: Sídliště 1xTDO 8:00 hod 11:00 hod
18.10.05

3.středa: Kačín 1xTDO 8:00 hod 11:00 hod
19.10.05

3.čtvrtek: Na Mlíčníku 1xTDO 8:00 hod 11:00 hod
20.10.05

3.pátek: Litol – K Borku 1xTDO 8:00 hod 11:00 hod
21.10.05

1.sobota: za tratí  1xTDO, 1xBIO 7:00 hod 10:00 hod
5.11.05 Sídliště  1xTDO,  1xBIO 7:30 hod 10:45 hod
 Kačín  1xTDO, 1xBIO 8:00 hod 11:30 hod
 Na Mlíčníku  1xTDO,1xBIO 8:30 hod 12:15 hod
   Litol na Borku  1xTDO,  1xBIO 9:00 hod 13:00 hod
 u Cukr. vlečky 1xTDO,  1xBIO 9:30 hod 14:00 hod

Vysvětlivky: TDO – velkoobjemový kontejner na domovní odpad
 BIO – velkoobjemový kontejner na zeleň

Přistavení velkoobjemových kontejnerů zajišťuje firma Remondis s.r.o, 
ul.Čapkova 598, Lysá nad Labem tel.325 551 448. Podrobnější informa-
ce 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, kte-
ří nechtějí čekat na termín přistavení kontejneru dle rozpisu. Lze zde 
odkládat veškerý odpad ve vytříděném stavu pro občany zdarma a živ-
nostníci, kteří nemají smlouvu s městem o likvidaci odpadu, za úplatu. 
Separační dvůr je umístěn v ul.Pivovarská naproti Hasičské  zbrojnici 
s touto pracovní dobou:
Po:  9:00  -  12:00    13:00  -  17:00
St:   9:00  -  12:00    13:00  -  17:00
So:  9:00  -  12:00

referent SM Černá B.

 
na pronájem nebytových prostor
v č. p. 24 o celkové výměře 274 m2 

Jedná se o nebytové prostory – bývalý bufet - umístěné 
v objektu č. p. 24 na Husově náměstí v Lysé nad Labem.
Písemné nabídky na  pronájem výše uvedených nebytových prostor 

zasílejte  na adresu Městského úřadu v Lysé nad Labem, odbor SM, 
Husovo nám. 23,   PSČ 289 22. 

Písemnou nabídku doručte do podatelny MěÚ v Lysé nad Labem do 
12.10.2005  včetně v zalepené obálce s označením

„Pronájem nebytových prostor
v č.p. 24 – NEOTVÍRAT“

Kritériem pro vyhodnocení nabídek je výše nabídnuté ceny, přínos- 
nost podnikatelského záměru pro město a rozhodnutí Rady města Lysá 
nad Labem. 

Bližší informace podá odbor správy  majetku města, budova 
MěÚ, Husovo nám. 23, Lysá n/L - II. poschodí – Mgr. Jiří Havelka,
ref. D. Kavková, číslo telefonu 325 510 230 a 325 510 234.

Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušení vyhlášeného záměru.

EUREST spol. s r.o.
hledá 2 důchodce na dozor ve školní jídelně

od 11,15 do 14,00 hod.

Bližší informace na tel. 325 551 144, pí. Stehlíková.

Město Lysá nad Labem vyhlašuje záměr

Výběrové řízení
na obsazení místa vedoucího stavebního úřadu Městského 

úřadu Lysá nad Labem v platové třídě 10 pro výkon státní správy na 
úseku územního a stavebního řízení a územního plánování.
Nástup: co nejdříve, nejpozději od 1.1.2006  

Požadujeme:
 • vzdělání VŠ 
 • schopnost řízení kolektivu
 • uživatelská znalost Word, Excel + pozitivní vztah k PC 
 • vysoká flexibilita a spolehlivost 
 • komunikativnost v jednání s lidmi 
 • pečlivost a příjemné vystupování

Přihlášku je třeba doručit do 19.10.2005 do podatelny Městského 
úřadu, Husovo nám.23, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, 
buď osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu uveďte: 
„Výběrové řízení SÚ – zaměstnání“.

Podrobnosti a potřebné náležitosti přihlášky najdete na úřední 
desce nebo na stránkách města www.mestolysa.cz
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Rodiče, kteří na začátku školní-
ho roku 2005-2006 chtěli přihlásit 
své děti do školní družiny (dále 
jen ŠD) při ZŠ Komenského, se 
s překvapením setkali s novou
a zcela nevyhovující situací. 

ŠD nemůže v tomto školním 
roce přijmout všechny zájemce o 
družinu. Při zápisu do ŠD došlo 
proto k selekci podle klíče mami-
nek na mateřské dovolené. Jsme 
si vědomi, že při takovém počtu 
dětí bylo nutné nějaké opatření 
přijmout. Vzhledem k tomu, že 
zákon umožňuje maminkám na 
mateřské dovolené si přivydělá-
vat, o matkách podnikatelkách ne-
mluvě, však považujeme uvedené 
řešení za diskriminační. 

 Podle Řádu o školní družině 
s platností od 1. 9. 2005 má ŠD 
využívat pro svou činnost vlastní 

prostory pavilonu G – II. patro. 
Toto tvrzení neodpovídá realitě. 
ŠD je umístěna na třech od sebe 
značně vzdálených místech v bu-
dově ZŠ Komenského. Přes snahu 
vychovatelek umístit děti ze stej-
ných škol a tříd společně dochází 
k nežádoucímu jevu neustálého 
přecházení dětí mezi jednotlivými 
odděleními 

Děti z  I. oddělení ve vestibulu 
mají nyní sociální zařízení umís-
těno příliš daleko a nemohou  
tak být pod neustálou kontrolou 
vychovatelek. Oddělení ŠD, které 
zůstalo na původním místě II. pa-
tra pavilonu G, se dělí o sociální 
zařízení se studenty Obchodní 
akademie, neboť ti jsou nyní 
uživateli původních prostor ŠD. 
Dle našeho názoru může soužití 
malých dětí a studentů přinášet 

potenciál větších problémů. 
Chápeme, že Obchodní aka-

demie může mít v současné 
době nedostatečné kapacity, 
nepovažujeme však za dobré 
řešení omezit kapacitu ŠD jako 
nejslabšího subjektu v areálu. 
Tím spíše, že ŠD je společná pro 
obě základní školy, je zřízena při 
ZŠ Komenského, přičemž ZŠ B. 
Hrozného má v tomto roce více 
žáků v prvních třídách. Takovou 
situaci považujeme za nevyvá-
ženou. Domníváme se rovněž, 
že tento stav nezajišťuje dětem 
dostatečný klid a vychovatelkám 
dostatečný přehled.
Návrh řešení:

Dle § 2 vyhlášky MŠMT 87/
1992 Sb. o školních družinách
a školních klubech může ŠD exis-
tovat jako samostatné školské za-

řízení, proto navrhujeme zřízení 
vlastní právní subjektivity ŠD 
se samostatnou položkou v roz-
počtu města. ŠD by tak měla své 
vlastní prostory v rámci školské-
ho areálu a vlastního ředitele, 
který by rozhodoval o přijetí dětí. 
Značně by se tím zjednodušila ko-
munikace mezi zřizovatelem, tedy 
pouze MěÚ, ŠD a rodiči. Apeluje-
me na MěÚ, aby zvážil postavení 
ŠD, její vhodné umístění v areálu, 
případně návrat k předchozímu 
stavu. V případě, že budou nutné 
finance na úpravu jiných prostor, 
aby rovněž zvážil takovou polož-
ku v návrhu na městský rozpočet. 
Lysá nad Labem 9. 9. 2005.
Petiční výbor:

Markéta Fajmonová
Dana Lomová

Dana Janoušková

Petice proti současnému stavu školní družiny 

Z mého pohledu se jedná
o dvě věci –

•  větší počet přihlášených dětí 
do školní družiny (dále jen 
ŠD)  než tomu bylo v minulých 
letech

•  definitivně řešit umístění všech 
tříd Obchodní akademie

Oba body se pokusím vysvětlit:

• Krajský úřad stanovuje nor-
mativy, tj. počty dětí, které má na 
starost jedna vychovatelka. Stalo 
se, že ještě v jarních měsících t. r. 
byla pro nadbytečnost propuštěna 
jedna síla ŠD. Kapacita ŠD se 
nezměnila (100 dětí), pouze došlo 
k navýšení normativů (dříve 4 odd. 
ŠD po 25 dětech, nyní 3 odd. ŠD po 
33 dětech). 

Ve zvýšeném počtu přihláše-
ných dětí do ŠD se projevila i ta 
skutečnost, že  některé maminky 
na mateřské dovolené využívají 
možnost přivýdělku prací doma, 
a třebaže mají mladší dítě doma, 
starší nechaly zapsat do ŠD, což 
v minulých letech nebylo zvykem.

A ještě jedna skutečnost přispívá 
k naplnění ŠD – dojíždějící děti do 
ZŠ z Milovic (z celkového počtu 
přihlášených dětí do ŠD v tomto 
šk. roce je 36 milovických). I to je 
zvýšený počet oproti předcházejí-
cím létům.

Jaká je okamžitá reakce Měst-
ského úřadu? ZŠ J.A. Komenské-
ho, které je ŠD součástí,  požádala 
v souvislosti s výše uvedenými 
změnami o navýšení kapacity škol-
ní družiny. Tento požadavek lze 
uplatnit na krajském úřadě  (po 
kladném doporučení hygienické 
stanice) do konce září s tím, že 
k navýšení dojde až od září školní-
ho roku 2006-07! (Již se stalo.)

Rada města na svém jednání dne 

19.9.2005 uvolnila 30 tis. Kč pro 
částečný úvazek další vychovatel-
ky ŠD s fungováním v měsících ří-
jen, listopad, prosinec 2005. Dopis 
se žádostí o částečnou úhradu platu 
vychovatelky bude směrován na 
Městský úřad Milovice. 

Nyní bude sledována pravidelná 
docházka dětí do ŠD. Uvidíme, zda 
se počty docházejících dětí ustálí
a sníží či zda bude trvale vysoký 
stav přihlášených dětí. Podle toho 
zareagujeme event. zařazením část-
ky platu vychovatelky do rozpočtu 
města 2006 pro zbývající měsíce 
šk. roku, tj. leden až červen 2006.

Od září 2006 předpokládáme 
provoz ŠD s navýšenou kapaci-
tou, která snad uspokojí všechny 
zájemce.

• K dalšímu problému – novému 
rozmístění tříd škol. družiny. 

V Lysé n. L. byla před deseti lety 
založena Obchodní akademie. Kdo 
žije v našem městě delší dobu ví, 
že byly slyšet hlasy, proč v našem 
městě není střední škola, že je to 
škoda. Dětí základních škol ubý-
valo, a tak i prostory byly a nic 
otevření školy nebránilo. Zjedno-
dušeně napsáno. Samozřejmě, že 
vzniku předcházela rozsáhlá ad-
ministrativní a organizační činnost. 
Jsme rádi, že zde škola funguje. 
Má i své dobré jméno mezi střed-
ními školami v okolí. O tom, že 
pedagogický sbor umí své studenty 
dobře připravit, svědčí každoročně 
úspěšní studenti při přijímacích 
zkouškách na vysoké školy. 

Bylo hned na začátku jasné, že 
jestliže je předpoklad dvou ote-
vřených tříd od každého ročníku, 
bude potřeba v budoucnu osm tříd. 
Obchodní akademie (dále OA) 
první léta obývala dnešní patro 

pavilónu I. stupně. Připravovala se 
rekonstrukce stávajících tříd, kam 
byla OA přemístěna následujícím 
rokem svého působení. Tehdejší 
vedení města mělo představu ve-
stavby učeben do půdních prostor, 
čímž by se problém postupného 
vyššího počtu tříd vyřešil. Změnou 
ve vedení radnice bylo od této 
stavby nejen z finačních důvodů 
upuštěno, ale i proto, že se zdála 
být velká budova školy ZŠ J.A. 
Komenského ne zcela využitá.

Již dobře třetím rokem se řeší 
problém „kam s nimi“ – rozuměj 
žáky OA. Ve škol. roce 2004-05 
byla pro potřeby OA uvolněna jed-
na dílna, která byla přebudována na 
třídu a další třídu suplovala sborov-
na. Ve spolupráci s pí. ředitelkou 
ZŠ Karáskovou, pí. ředitelkou OA 
Procházkovou a p. ředitelem Spec. 
školy p. Tomkem jsme hledali 
definitivní řešení umístění učeben 
OA. Pokud si vzpomínám, jevily 
se asi čtyři možnosti. Na paměti 
nás všech bylo v prvé řadě zajistit 
vše potřebné pro výuku žáků zmí-
něných subjektů, což je povinností 
města.

 Protože některá varianta by 
mohla omezit výuku, některá byla 
finančně příliš náročná, některá 
navíc i technicky, bylo až teprve 
začátkem prázdnin určeno, že zá-
sah postihne školní družinu, jejíž 
některé třídy budou rozmístěny 
nově. Přemístěním ŠD budou uvol-
něny tři třídy pro OA – dnes zde 
jsou studenti dvou třetích ročníků 
a jedna počítačová učebna (škola si 
požádala o grant na její vybavení a 
bylo by špatné potřebné finance ne-
využít).S tímto řešením souhlasilo 
vedení všech dotčených subjektů. 
Pro úplnost dodávám, že ved. vy-
chovatelka 

ŠD podléhá ředitelce ZŠ.
Toto nové uspořádání si vyžá-

dalo stotisícový náklad ze strany 
města (vymalování učeben, nové 
linoleum apod.). Třídy jsou pěkné, 
dobře vybavené. Využití WC je 
v souladu s hygien. předpisy.  Šat-
nu má ŠD vždy u každé třídy.

Provoz ŠD je od 11.25 do 16.30 
h. (Po až Čt), Pá do 16.00 h. Roz-
vrh tříd OA – vyučování končí Út 
v obou třídách v 15.00 h., v jedné 
pak i ve Čt, tj. nejdéle. Jinak je ko-
nec 13.20, 12.25, 11.30. Internet je 
otevřen Po + St do 14.15 h.

Kde se tedy stala chyba? Domní-
vám se, že zápis do ŠD mohl být 
rozložen do víc dnů. Když jsem 
hledala příčiny rozhořčení rodičů, 
setkala jsem se i se zajímavým 
přístupem z řad  některých za-
městnanců ŠD. Myslím, že hlavní 
nedostatek byl v komunikaci. Ano, 
stěhování bylo náročné, uspořádání 
provozu je nové, dětí více než ob-
vykle. Ale ani takové okolnosti by 
se neměly odrazit v profesionálním 
přístupu vychovatelek. 

Město neuvažuje s návratem
k původnímu stavu, ani např. 
s právní subjektivitou ŠD. Jak jsem 
zmínila výše, prioritou města je 
zajištění výuky, což se daří dobře. 
Samozřejmě, že vše se odvíjí od 
počtu žáků. Možná se dočkáme
i toho, že ŠD bude mít 150 dětí 
jako v době, když začínala. To by 
ale pravděpodobně muselo dojít 
k dalším velkým změnám, které 
zatím skutečně nepředpokládáme.

Tolik stručně na vysvětlenou. 
Věřím, že „šoky“ , jak je uvedeno 
v článku Zd. Léblové, rodiče ustáli
a že se spolu s dětmi radují z prv-
ních jedniček. 

Marcela Chloupková

Šoky ve školní družině Lysá n. L. – reakce na článek
„Dvojčata do družiny nemůžou“ Zd. Léblové, Nymbursko 19.9.2005



6

 10 / 2005 LISTY města Lysé nad Labem 

7

10 / 2005 LISTY města Lysé nad LabemKULTURA

Blahopřejeme
Motto: „Člověk žije opravdový  život, je-li šťasten štěstím

druhých.“ Johann Wolfgang von Goethe 

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

narozeniny v měsíci září
80 let

 paní Božena Tučková
 paní Ludmila Kalistová
 paní Marie Vostrovská
 pan Rudolf Chejn

85 let
 paní Božena Jandová
 paní Zdeňka Tomšovská

90 let
 paní Gertruda Marysková

91 let
 paní Marie Šoltysová

93 let
 paní Marie Dostálová

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let

Alena Frankeová, odbor kultury

KINO HOGO FOGO
PROGRAM ŘÍJEN

CAFÉ BAR HOGO FOGO
(rezervace vstupenek)

po – ne od 17 do 24 hod. 
Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem

Další informace a rezervace vstupenek 
na www.hogo.cz, tel.: 325551496

pá. 7.10. 19:30 
3:15 zemřeš 

so. 8.10. 18:00
HOGO FOGO Festival:

Lysá live II – koncerty  kapel z Lysé a okolí 

ne. 9.10. 15:00
Dášenka II – pro děti 

pá. 14.10. 19:30
Napola

so. 15.10. 19:30
Modrý samet
– filmový klub 

ne. 16.10. 15:00
Madagaskar

čt. 20.10. 19:30
Legendy z Dogtownu

so. 22.10. 19:30
Utržený ze řetězu

čt. 27.10. 19:30
Štěstí

pá. 28.10. 19:30
Klíč

so. 29.10. 19:30
Moje krásná čarodějka

ne. 30.10. 15:00
Karlík a továrna na čokoládu

– pro děti

Výběr nových knih z Městské 
knihovny

Nové VHS a DVD

Beletrie pro dospělé
Podruhé tak to vidím já J.Kraus
Každý třetí den J.Patterson
McNallyho výzva L.Sanders
Caesar – imperátor M.Gallo
Cosetta aneb Čas iluzí F.Cérésa
Chytněte si toho psa! J. Hromek
Harry Potter and the Half-Blood Prince
 J.K.Rowling

Naučná literatura pro dospělé
Vysoké Tatry F.Kele, M.Lučanský
Víkend v Kalkatě A.O´Hagan

Intrikání v české historii P.Toufar
Po stopách záhad P.Vokáč
Návrat draků H.Hausdorf
Rodičům na nejhezčí cestu Z.Matějček
Etiketa I.Mathé, L. Špaček

Beletrie pro děti
...a konec! K.Mazetiová

Naučná literatura pro děti
Tohle zvládneš – Tipy a triky pro zami-
lované – K.Kampwerthová

K u l t u r n í  k a l e n d á ř
3.-9.10. Týden knihoven
8.10.  Hogo Fogo festival – Lysá live II.
  Koncerty kapel z Lysé a okolí 18 hod kino na

Hus. náměstí
8.-29.10.  Výstava plodů starých krajových odrůd ovocných 

dřevin
 Út-Ne Skanzen v Přerově n.L.
13.-16.10. Výstava Zemědělec 2005.
 Výstaviště
20.10.  Koncert k patnácti letům trvání Šporkova tria 

18hod
 Muzeum B.Hrozného
22.10. Drakiáda
 14 hod na školním hřišti za zámeckou zdí
22.10.  Veřejná výsadba ovocných stromů
 14 hod skanzen v Přerově n.L.
23.10.  Slavnostní předání obnovené studánky pod Vinič-

kami
 14 hod 
24.10.  Dívčí válka.
  Komedie F.R.Čecha (předprodej MěÚ Lysá n.L., 

č.dveří 63), 19,30 hod Výstaviště
3.-6.11. Výstava Kola 2005.
 Výstaviště
5.-26.11. Archiv
6.11. Výsadba stromů v parku Dobrovského sady
 14 hod
10.11. Lampionový průvod
 17,30 hod

Podrobnější informace o jednotlivých akcích naleznete v obsa-
hu Listů. Nabídku připravovaných akcí v Praze a Středočeském 

kraji naleznete na www.otomtoje.cz.

VHS
Komedie
Pán domu, Jeho fotr je lotr, Kameňák 3
Ostatní
Příliš dlouhé zásnuby

Napětí
Letec

Pro děti
Zakletá Ella, Země dinosaurů, Tarzan 2,  
Roboti, Slonisko a medvídek Pú

DVD
Pro děti
Slonisko a medvídek Pú, Harry Potter 
1,2,3 , Svět Petra Králíčka I, II., Hrdino-
vé říše Gaja,  Alenka v říši divů

Dobrodružné
Pán prstenů 1,2,3, Cesta kolem světa 
za 80 dní,

Ostatní
Saw, Pád třetí říše, Fate, Kruh 2, Papa-
razzi, Constantine

Státní okresní archiv Nymburk si vás dovoluje
pozvat 5.11. 2005 ve 14.30 hod. do budovy bývalého 

augustiniánského kláštera v Lysé nad Labem na slavnostní 
zahájení výstavy obrazů p. Jana Vorlíčka z Nymburka
a výstavy nazvané Předvánoční zastavení - suché vazby
p. Stanislava Svobody. Výstavy budou otevřeny do 26.11. 2005 
ve dnech úterý až sobota od 10.00–16.00 hod.
V sobotu 19.11. 2005 bude od 14.00 hodin předvádět

p. Stanislav Svoboda ukázky vánočních vazeb.
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Moje postřehy ku slavnostem 
v Lysé nad Labem na zámku o 
hraběti Antonínu Šporkovi, naro-
zenému dne 9.3.1662, zesnulému 
dne 30.3.1738. K věčnému spánku 
uložen v rodinné hrobce v Kuksu. 

Zázraky se přece jen ještě na 
světě dějí! Jeden z nich bylo po-
časí v tento slavný vzpomínkový 
den. Předpověď zněla velmi příz-
nivě. Skutečně se splnila. Slunce 
od rána ozařovalo vzorně sesekané 
trávníky a buxusy. My jsme doma 
na Moravě jmenovali tyto křoviny 
„krušpánek“. 

Dokonce mělo slunce výdrž! 
Svítilo až do večera! Vlastní prů-
běh celé této akce nebudu popiso-
vat. Kdo rychle poobědval a na zá-
mek přišel, jistě nelitoval. I když 
nám přece jen scházel přijíždějící 
hrabě Špork se svou ženou v ko-
čáře. Scházelo nám jeho uvítání 

chlebem a solí s poděkováním za 
vše dobré, co v tom roce učinil.

Též myslivci, snad až na tři, za-
nechali své krásné ústrojí ve skří-
ních. Jak jinak vyzněla podívaná 
na vojenskou gardu, která přišla 
zatknout hraběte pro neplacení 
dluhů. 

Jistě se vydařil večer na mrtvém 
rameni Labe v Byšičkách. My, 
kteří máme již delší věk za sebou, 
podívali jsme se raději na televi-
zi, nebo poslouchali rádio. Sebe 
silnější nápoj lásky nám není již 
nic platný. 

A hodnotili jsme v duchu s po-
chopením a oceňováním všeho, co 
bylo učiněno pro udržení tradice 
života za starých časů. 

Nebylo toho málo!

Terezie Procházková, Domov 
na zámku

Postřehy ke slavnostem F.A. Šporka

IX. šporkovské slavnosti se 
staly minulostí a nám tak nezbývá 
než to tradiční šlechtické - „Mrtev 
jest král, at‘ žije král!“ a těšit se 
na další - desáté jubilejní. Ale do-
volte mi jen malé zamyšlení nad 
letošní novinkou - aktivně zapojit 
do tradice oslav i školní mládež.

To, že se celkem zúčastnilo 
128 žáků, bylo potěšující. Jejich 
znalosti o parku v Lysé n.L. 
byly nadprůměrné. A za to patří 
dík učitelům dějepisu všech tří 
zúčastněných škol, kteří si i při 
své práci dokázali udělat čas
a své soutěžící svědomitě připra-
vili. Byla jen škoda, že se do sou-
těže nezapojilo ani jedno družstvo 
ze ZŠ B. Hrozného.

Vítězná družstva ze všech 
zúčastněných škol byla oceněna 
přímo na slavnostním ceremo-

niálu hraběnkou 
Šporkovou, která 
předávala soutě-
žícím odměny za 
jejich znalosti. 
Právě za tento 
bod programu 
patří dík p. Ing. 
Kolacímu, který 
výsledky soutěže 
vtipně vkom-
ponoval do his-
torické scénky. 
To bylo velkým 
povzbuzením pro 

všechny děti a mládež, aby se do 
příští soutěže zapojilo ještě více 
žáků a škol. Ve stejném duchu 
vyzněly článek PaedDr. Věry 
Bodnárové v srpnových lyských 
Listech.

Je ale velmi smutné a neuvě-
řitelné, že se tato soutěž, která 
samozřejmě nebyla v samotném 
průběhu slavností žádnou atrakcí, 
nekomentovalo ani jediné ze tří 
přítomných médií. Úspěch žáků 
nestál za zmínku ani místnímu 
lyskému TV zpravodaji MANO-
LA, který jinak do detailu zmapo-
val velmi pěkně a chronologicky 
celé slavnosti. To si snad žáci
a studenti, kteří se velmi snažili 
a prokázali vskutku vynikající 
znalosti o našem parku a jeho 
sochách, opravu nezaslouží.

PaedDr. Marie Kořínková

Zamyšlení nad soutěží
„Zámecký park v Lysé n.L.“

Dámy a pánové, vážení přátelé,
dovolte mi, abych vás všechny srdečně pozval jménem Šporkova tria na: 

„ K o n c e r t  k  p a t n á c t i  l e t ů m  t r v á n í  Š p o r k o v a  t r i a “ .  
Slavnostní koncert se uskuteční 20. října v 18:00 hodin v Muzeu Bedřicha Hrozného.  
Na koncertě vystoupí  Šporkovo trio ve složení: Věra Vartová – housle, Karel Novotný – kytara a Jiří Krupička – violoncello a jako hosté

Marie Nohynková – housle, Patricie Malcová – viola a Jitka Krupičková – flétna.
Na koncertě zazní skladby autorů jakými jsou  J. B. Senaillé, Josef Schanbel, nebo Janos Fusz.

Nyní se můžete seznámit se souborem, který účinkuje pod názvem  Šporkovo tr io .
Prvotní historie souboru se začíná psát v roce 1984, kdy se několik učitelů hudební školy začalo scházet a hrát pod názvem

„Musica Aulica“. 
V roce 1990 se začíná psát historie Šporkova tria ve složení: Věra Vartová – housle, Karel Novotný – kytara a Jaroslav Janovský – violoncello. Navržené jméno 

souboru Šporkovo trio, se kterým přišel violoncellista Jaroslav Janovský, mělo své opodstatnění.  Vzniklo na počest bývalého majitele lyského zámku, hraběte
F. A. Šporka, příznivce a mecenáše umění.

Trio se hned od začátku své činnosti velmi aktivně účastnilo kulturního dění ve svém okolí, a tak již v listopadu 1990 se mu dostalo pozvání na seminář komor-
ních těles do Frýdku-Místku, který odstartoval bohatou spolupráci s ostatními soubory.

V roce 1991 dostalo Šporkovo trio pozvání do německého Wolferstadtu k veřejnému vystoupení, na jehož základě si přiváží příslib uskutečnění dalších koncertů 
v Německu.

Rok 1992 byl bohužel poznamenán tragickou událostí, která zasáhla nejen do činnosti souboru, ale dotkla se i srdcí jeho členů. Šporkovo trio opustil v červnu 
náhle a navždy jeho violoncellista Jaroslav Janovský. Na jeho místo byl ještě téhož roku přizván ke spolupráci Jiří Krupička, který v té době působil jako učitel
v hudební škole v Brandýse nad Labem. 

Od konce roku 1992 až do dnešní doby hraje trio ve složení:  Věra Vartová – housle, Karel Novotný – kytara a Jiří Krupička – violoncello.
Za dobu existence tria se jeho členové zúčastnili několika seminářů o komorní hudbě pořádaných sdružením  ARTAMA, kde pod vedením prof. Štrause obohatili 

a prohloubili své znalosti o hudbě, absolvovali mnoho desítek koncertů doma, ale i v zahraničí. V posledních letech také využívají spolupráce s hudebníky z jiných 
těles k obohacení vlastních samostatných koncertů.

Repertoár Šporkova tria je širokou škálou skladeb od baroka až po dnes žijící skladatele, což umožňuje tomuto souboru nechat vyniknout rozmanitou paletu 
barev z různých stylových období.

Dovolte mi proto, dámy a pánové, abych popřál členům Šporkova tria hodně sil, chuti a nadšení do dalšího hraní a nám posluchačům mnoho dalších krásných 
koncertů tohoto souboru. Těším se na naše společné naslouchání Šporkovu triu.

Ondřej Rašín, Muzeum Bedřicha Hrozného

Vážení čtenáři Listů
prosím fotoamatéry o poskytnutí svých záběrů ze Špork. slavností na 

trase cyklovýletu (3.9.) Lysá n. L., Káraný, Zápy apod. pro dokumen-
taci.

Děkuji Jana Křížová, redakce Listů

 ZEMĚDĚLEC 2005
 23. prodejně kontraktační výstava
  NÁŠ CHOV 2005
 10. výstava hospodářských a drobných zvířat

 13. - 16. října 2005
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Dobře se píše o události, při 
které slunce svítilo, bylo na 
co koukat, bylo co dobrého 
schroupat a těšit se sympatiemi 
početných diváků. Taková je 
nejstručnější charakteristika le-
tošních Slavností hraběte Šporka 
v Lysé dne 27. srpna.

Začalo se Svatohubertskou 
troubenou mší, zkrácenou na 
tzv. bohoslužbu slova, která 
dala vyniknout hudební složce 
v perfektním provedení Lo-
veckého hornového tria Praha
a chrámového sboru u sv. Jana 
Křtitele. Začlenění mše do kom-
paktního celku dění na zámku 
bylo vlastně náhradním řešením 
za dočasně uzavřený kostel. 
Ovšem atrium kláštera nabíd-
lo více než důstojné prostředí
s krásnou výzdobou oltáře, včet-
ně vynikající akustiky. Až při 
příštích oslavách bude interiér 
kostela sv. Jana Křtitele opět 
vábit upravenou nádherou, hude 
těžké rozhodnout, zda mši usku-
tečnit v něm, či opět v klášteře, 

který vhodnou formou nabídl 
krásu a víru obecnější veřejnosti. 
Asi rozhodne počasí !

Na zámeckém nádvoří po-
kračovaly slavnosti převážně 
v hudebním duchu. Hasičská 
dechovka, která reprezentuje 
vynikajícím způsobem naše 
město i v zahraničí, předvedla 
své umění a její trubači několi-
kanásobnou mohutnou fanfárou 
přivítali hraběcí pár. Divadelní 
scénka, postavená na hudeb-
nosti hraběte, nejprve předvedla 
překvapenému Šporkovi jeho 
vlastní skladbu. Hornisté, které 
jak známo dal vyučit hře na 
tento nástroj v Paříži, zahráli 
Árii svatého Huberta, jejíž motiv 
použil i Johann Sebastian Bach 
ve své Selské sonátě a dedikoval 
ji hraběti. Stejná árie pak zazněla 
vokálně v podání kvarteta chrá-
mového sboru a celý sbor při-
dal lidovou píseň Okolo Lysý.
A zpíval v ní pravdu, že „ hrabě 
Špork tam býval, po Labi jezdí-
val, to byly časy !“

Ale do milé pohody byl vkom-
ponován mráček. Skupina oz-
brojenců vpochodovala zatknout 
hraběte pro neplnění rozhodnutí 
soudu. On měl Špork s těmi sou-
dy opletačky pořád. Každopádně 
exekuce byla na přímluvu hra-
běnky Šporkové odložena a slav-
nost mohla pokračovat. Objevilo 
se novum v pořadu. V našich 
školách totiž proběhla soutěž
o znalostech plastik v zámecké 
zahradě a trojicím nejlepších ze 
ZŠ Komenského, SOU a OA 
byly předány ceny. Po této pří-
jemné vsuvce pan starosta Vác-
lav Houštecký prohlásil důstojně
a stručně slavnosti za zahájené. 
Sedm trubačů opět zadulo slav-
nostní fanfáru a veškerý kom-
pars a veřejnost potom přešly 
do zámeckého parku k dalšímu 
pokračování. Říkám kompars, 
ovšem ne ledajaký : vystrojení 
rytíři Řádu sv. Huberta, .střelci 
hraběte Sporcka, naši i okolní 
myslivci a sokolníci, krojovaní 
baráčníci a členové národopis-

ného souboru Šáteček, dámy 
v dobovém oblečení, vojáci
v ústroji 18. století a další.

Na zahradě se střílelo, bojo-
valo v šermířských soubojích, 
tancovalo se historicky dobově 
i po lidovu, hezký program byl 
připraven pro děti, ale také tam 
byly stylové prodejní stánky, 
středověký „masážní salon“, 
voněla tam vykrajovaná šunka, 
teklo pivo a slunce se smálo 
spolu s lidmi.

Za vším tím děním stála or-
ganizace Spolku rodáků a přátel 
města Lysá nad Labem, která se 
mohla opřít o příspěvek města
a nemalý počet sponzorů. Stojí 
za to je po zhodnocení akce 
vyjmenovat. Já si to v tomto 
momentu netroufám, protože 
jsem u všeho nebyl. A díky vám, 
návštěvníkům, že jste tu práci 
svou účastí ocenili!

Ing. Bohumil Kolací,
pověřený scénářem akce

IX. Slavnosti hraběte Šporka
díl 1. - na zámku

Čtyři plné autobusy, desítky 
aut, stovky bicyklů, o pěších 
nemluvě dopravily večer hos-
ty do Byšiček Ani zde nebyli 
zklamáni. Lád‘a Weyrostek
s kapelou Druhej dech rozdávali 
na návsi radost. Tu samozřejmě 
umocnily dvě polní hospody
p. Rambouska a p. Vokouna.
V 21 hodin odstartovalo hudební 
divadélko na tůni. Scénka na lodi 
řešila dilema zhřešivší Viktorky, 
která si měla vybrat ze čtyř ženi-
chů. Odmítla hrabětem určeného 
Huga a zvolila raději vodníka. Ten 
se slovy ,to jsem vám vypálil ryb-
ník“ se náhle zjevil v gejzíru pyro-
technického osvětlení. Ve scénce 
hráli Šporkovi, hofmistr Seemann, 
Viktorka, čtyři chasníci s vodníkem
a také se zpívalo. Dlužno vyjádřit 

omluvu těm divákům, kteří stáli na 
krajích. S tak enormní návštěvou 
technika nepočítala, a proto ne-
slyšeli. Příště se polepšíme. Čtyři 
chasníci po představení přistáli na 
louce blízko vatry s čarodějnicemi 
roznášejícími nápoj lásky a přidali 
se k nim jako čtyři muzikanti.
1 ostatní aktéři v čele s vodníkem 
se u ohně objevili. Po tisícovce 
připravených porcí nápoje se jen 
„zaprášilo“.

Vydařený večer pokračoval 
na návsi. Zde už jsem v obraze 
a mohu konkrétně děkovat. Pře-
devším byšičským hasičům. Ti 
měli práce nad hlavu s úklidem 
po rozkopání celé ulice a návsi 
(samozřejmě tento úklid se týká 
všech občanů), s tradičními úkoly 
na vytvoření zázemí, s dovozem 

lodí, postavením krytého „pódia“ 
u kapličky, s lampionovým a 
loučovým osvětlením a se všemi 
nepopulárními službami, které jim 
nedovolily být u vlastního pro-
gramu. Děkujeme za elektrické 
rozvody litolskému panu Rypkovi, 
vedoucí kina Nikole Baranové za 
půjčení laviček, dopravě p. Kolma-
na za jejich dovoz, majitelům lodí 
- útvaru Záchranného hasičského 
sboru v Nymburce, panu Jaroslavu 
Benešovi hned za dva šífy a panu 
Toušovi ze Stratova. Děkujeme i za 
ochotu pomoci elektrikáři p. Pavlu 
Plevovi, paní Lapešové za koláče, 
firmě Remondis za odvoz odpadu.

Mezi návštěvníky se objevilo i 
několik Italů a Holanďanů. Předpo-
kládáme, že se jim naše vyvádění 
líbilo, ale sotva nalezli pochopení 

pro odpadky, válející se cestou
v lese. Nebo když po skončení di-
vadla skočí pár utábořených feťáků 
do vody a začne ničit louče a jiný 
zase uláme trubky v pronajatých 
WC kabinkách. Prostě někdo musí 
stále svérázně dokazovat, že fakt 
do Evropy nepatří.

Jinak ale platí, co v 1. díle 
oslav na zámku. Spolek rodáků 
uspořádal pro své spoluobyvatele 
akci díky prostředkům z roz-
počtu města, díky sponzorům, 
díky pracovitosti Byšičských 
a díky vlastní organizační vůli
a ochotě. Ať krásná byšičská noc 
v nás zanechá dlouhodobou vzpo-
mínku a získá další pomocníky !

Ing. Bohumil Kolací,
pověřený scénářem akce

díl 2. - Byšičky
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Zdálo by se, že Šporkovi cyk-
listé už nemají ve svém okolí co 
objevovat. Za ta léta spanilých 
jízd, součástí Slavností hraběte 
Šporka, zmapovali lyské pan-
ství, zajížděli k sousedským 
návštěvám do Čelákovic, Bran-
dýsa, Staré Boleslavi, Benátek, 
Sadské, lázní v Toušeni, po-
tkávali historické osoby, vídali
i šermířské půtky u sv. Václava 
či divadelní scénky. Existuje 
ještě nějaká stezka, kterou špor-
kovci neprošmejdili a nějaká 
osobnost, kterou nepoznali ?

To víte, že ano. Letošní roč-
ník, 3. září 2005, nás o tom opět 
přesvědčil. Za počasí pro cyklis-
ty jako stvořeného se vydalo na 
cestu přes sto kolařů. Prvního 
poučení se jim dostalo na Gradě 
z úst „ převozníka Kolenské-
ho“ (František Jirousek), jak 
vypadaly říční lázně mezi svě-

tovými válkami. Další poznání 
následovalo v káranské vodárně. 
Vedoucí provozu ing. Ladislav 
Herčík vysvětlil historii a provoz 
závodu, zodpověděl řadu dotazů 
a provedl krásným areálem
a především halou z roku 1914. 
A peloton šupajdí dál k lávce 
přes Labe do Toušeně z roku 
2000. Překvapení: na začátku 
lávky stojí dva toušenští repre-
zentanti, známý historik dr. Jan 
Králík (4. generace zakladatele 
lázní) a slečna Liptáková (pů-
vabná místostarostka Sokola)
a vítají nás informační skládač-
kou o Toušeni. Přijíždíme na 
levý břeh, a kdo je zas tohle? 
Sám Karel IV. (Jiří Hanžlík) 
vykládá svůj vztah k Toušeni, 
však zde psal i svůj životopis 
Vita Caroli. Záběr jeho líčení 
byl ale širší než úsek jeho života. 
Našel velice mnoho příbuzných 

nadčasových dějinných souvis-
lostí s Lysou od prvních písem-
ných zmínek až po dobu našeho 
Šporka či Marie Terezie. Pak 
projíždíme okolo roubenky, ov-
čárny rybárny, rychty a kostela 
do sokolovny. Čeká nás srdečné 
přijetí s pohoštěním od členů 
sokolského divadelního spolku 
(šéfová paní Miillerová), to nás 
všechny příjemně naladilo, ale 
čeká nás ještě cílové místo. Tím 
jsou Zápy a dokodrcáme se tam 
polní cestou. Seznamujeme se 
krátce s historií kostela svatého 
Jakuba a zhodnotíme jeho akus-
tiku při poslechu renezančních 
písní přednesených sólisty Ni-
nou Novou a Stanislavem Předo-
tou, členem souboru Schola Gre-
goriana Pragensis. Nahlédneme 
do podzemní kostnice, kde jsou 
zbytky umrlých nejen z kostelní-
ho hřbitova, ale i posbírané s polí 
v době sedmileté války. Vidíme i 
šrámy od šavle a jedné lebce lze 
závidět, má stále ještě původní 
vlasy.

A přichází vyvrcholení 
- návštěva statku. Současný 
starosta Michal Burda se svojí 
paní vybudovali a stále budují 
nádherný rustikální komplex. 
Pan Burda je vůbec zajímavý 
extrovert. Mimochodem, už na 
té polní cestě do Záp nás před 
hřbitovem zastavila smrtka
v dlouhém černém plášti, s ko-
sou a propadlýma očima. Ano, 

sám pan starosta. Ten nás pak 
doma seznamuje se svým městy-
sem, s jeho částmi Ostrovem
a Stránkou, hovoří o lázních,
o učiteli - spisovateli Kožíškovi, 
o rodákovi Pavlu Stránském 
ze Zápské Stránky. Ale právě 
přicházejí příbuzný Pavla Strán-
ského (Tomáš Březina) a náš 
Špork (Jaroslav Bittner), aby ve 
svém dialogu ozřejmili slavného 
Čecha doby bělohorské, spisova-
tele uznávaného díla Respublica 
Bohemiae.

Na chutném obědě, zajištěném 
v lyské Kovoně, dopraveném 
firmou Linde-Wiemann a vyda-
ném ochotnými představitelka-
mi Spolku rodáků, koncertoval 
příjemnými melodiemi akor-
deonista Jiří Horáček. Manželé 
Burdovi, oba výtvarníci, se 
pak pochlubili celým areálem. 
Program byl vyčerpán, a tak se 
pomalu účastníci rozjížděli, aniž 
bychom si dokázali navzájem 
poděkovat.

Činím tak tímto referátem. 
Díky všem aktivním „souse-
dům“ za milé přijetí, díky všem 
účastníkům za familiární radost 
ze setkání a za sportovní vý-
kon. Díky pořadatelům, Spolku 
rodáků a přátel města Lysá nad 
Labem, zvláště dr. Papáčkové, 
Ing. Svobodovi.

Ing. Bohumil Kolací,
pověřený organizací akce

díl 3. - cyklovýlet

Poděkování
Odbor kultury Městského úřadu v Lysé nad Labem děkuje touto cestou

Spolku rodáků a přátel města Lysá n.L. a všem, kteří se podíleli  na přípravě a zdařilém průběhu Šporkových 
slavností. Slavnosti se odehrály za ideálního počasí a zástupy diváků přesvědčily  o velkém zájmu o tuto 
kulturní akci. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na Šporkovy slavnosti v roce 2006!
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V českém prostředí vstoupila 
architektura moderny (včetně Krá-
líčkovy vily v Litoli) poprvé do 
povědomí širší veřejnosti prostřed-
nictvím úspěšného televizního 
cyklu Šumná města Davida Vávry 
a Radovana Lipuse. Na základě 
Šumných měst byl osloven archi-
tekt a herec David Vávra v souvis-
losti s rekonstrukcí vily. 

Architektonický klenot v Litoli 
zazářil v prosinci roku 2004 na 
souhrnné výstavě architekta Emi-
la Králíčka ve Frágnerově galerii 
v Praze. Při křtu monografie s ná-
zvem Emil Králíček – zapomenutý 
mistr secese a kubismu šumně zně-
la přeplněným sálem báseň Davida 
Vávry Vila v Lysé a Králíček (tedy 
kniha) byl symbolicky vytahován 
z klobouku.

VILA V LYSÉ
V OSTRÉ PŘÍMCE HRANY
OMÍTKA SE LOMÍ
PRUDCE ŠEDNE
NÁŠ DŮM MÁ KUBISTICKÝ
SOUMRAK VE DNE
CUKROVÉ KRYSTALY
ČTYŘMI SLOUPY
/NA DEKOR NEJSOU SKOUPÍ/
ŠPLHAJÍ K NEBI
ZMNOŽÍ KAŽDÝ MOTIV VE 
DVÍ
TAK V LYSÉ
DO SVĚTA STÍNŮ A SVĚTLA
ZVI SE

20.12.2004, David Vávra
Ohlas na malířský kubismus 

v dílech francouzských umělců 
Braqua a Picassa se nikde ve světě 
neprojevil tak jako v centru české-
ho státu. Kubismus zasáhl všechny 
oblasti kultury. Architektonický 
kubismus, nejvýraznější a nej-
významnější projev tohoto stylu, 
však uchvacuje české a hlavně 
zahraniční kolemjdoucí dodnes.

Kubistická architektura se 
utvářela dvěmi způsoby. Na jedné 
straně zde byly projekty a stavby 
tvůrčích architektů z okruhu Sku-
piny výtvarných umělců a Spolku 
výtvarných umělců Mánes (Gočár, 
Chochol, Janák, Hofman). Na 
straně druhé se jednalo o produkce 
stavebních podnikatelů, kde byly 
značné výkyvy ve kvalitě archi-
tektury.

Zlomovým bodem ve vývoji 
této architektury se stalo založení 
Klubu za starou Prahu v roce 1900 
z protestu proti bezohledné asanaci 
Starého Města a Josefova. Někteří 
členové klubu, kteří začali pro-
sazovat kubismus (Janák, Gočár, 
Hofman, Feuerstein, Chochol), 
postupně získali převahu a rozho-
dující vliv si zde udrželi až do roku 
1914, kdy se v klubu prosadilo 
protikubistické křídlo. Tímto da-
tem také končí nejdůležitější fáze 

kubistické architektury. Klubu 
za starou Prahu vděčíme též za 
šíření architektonického kubismu 
do mimopražských měst a vesnic, 
zejména oblasti Polabí. Sem totiž 
zajížděl historik umění Zdeněk 
Wirth, vůdčí osobnost Klubu za 
starou Prahu, a pořádal zde osvěto-
vé přednášky vysoké úrovně. 

V Čechách vedle vily býva-
lého cukrovaru vzniklo v tomto 
rozhodujícím krátkém období jen 
asi kolem deseti kubistických ro-
dinných vil - Kovařovičova vila 
v Praze-Vyšehradě od J.Chochola 
(1912-13), vila v Libodřicích
u Kolína od J. Gočára (1912-14), 
dvojdům v Tychonově ulici v Pra-
ze od J. Gočára (1912-13), rodinný 

dům Morávia v Radotíně (1913), 
domy od Pavla Janáka v Jičíně
a Pelhřimově. 

Venkovští architekti se v době 
těsně před první světovou válkou 
inspirovali spíše dekorativní po-
lohou kubistického stylu, nežli 
vrcholnými pracemi architektů 
J. Gočára či P. Janáka. Vzorem 
pro tyto regionální architekty byl 
právě Emil Králíček a jeho nejvý-
znamnější projekt hotelu Diamant 
ve Spálené ulici v Praze na Novém 
Městě (polyfunkční Dům Diamant 
se stal na podzim roku 2004 sídlem 
nové výtvarné galerie s názvem 
Galerie SVU Mánes-Diamant).

Králíčkova vila v Litoli je 

mimořádnou stavbou, dalo by se 
říci, že je jedinečná i v evropském 
kontextu. Významná ve vývoji 
moderní architektury je zejména 
z hlediska užití ploché střechy. 
Ploché střechy v té době nalezne-
me pouze u několika málo domů 
v Praze. 

E. Králíček (1877 Německý 
Brod – 1930 Praha) vystudoval 
pražskou stavební průmyslovku 
(ředitelem tehdy prestižní ško-
ly byl prof. Bráf). Po maturitě 
následovala praxe u pražského 
architekta a profesora techniky 
Antonína Balšánka. Následovala 
důležitá studijní fáze Králíčkova 
života kolem roku 1900, kdy pů-
sobil v Darmstadtu v Hessensku 

v ateliéru slavného Wagnerova 
žáka Josefa Marii Olbricha, pro-
pagátora střízlivé architektury mo-
derny. Inspirace byla hledána spíše 
v nizozemské, skandinávské nebo 
britské tvorbě. Oba jeho učitelé A. 
Balšánek i J. M. Olbrich byli vý-
borní kreslíři a kladli velký důraz 
na grafické provedení návrhů, pře-
devším průčelí budov. E. Králíček 
byl výtvarně velmi nadán a jeho 
návrhy jsou uměleckými díly.

Po této cenné zkušenosti se 
vrátil v roce 1904 opět do Prahy 
a začal pracovat v jedné z nej-
větších projekčních a stavebních 
firem, kterou vedl Matěj Blecha. 
Na počátku činnosti u této firmy je 

prokázaná spolupráce E. Králíčka 
s profesorem pražské Umělec-
koprůmyslové školy, sochařem
a dekoratérem Celdou Kloučkem. 
Mezi jeho další spolupracovníky 
patřili Kloučkovi (resp. Suchar-
dovi) žáci z Uměleckoprůmyslové 
školy sochaři Antonín Waigant, 
Karel Pavlík, Antonín Odehnal. 
S nimi vytvořil řadu svých vr-
cholných prací.  Ve firmě Matěje 
Blechy získal postupně postavení 
šéfprojektanta firmy. Od té doby 
mohl více prosazovat novější tren-
dy zejména geometrickou secesi
a modernu. V roce 1911 vydal spo-
lu s J. Kafkou knihu Rodinný dům, 
kde upozorňuje na příkladná archi-
tektonická díle v Evropě. V roce 
1911 se v našem prostředí objevil 
architektonický kubismus propa-
govaný zejména Pavlem Janákem. 
Mnoho stoupenců tohoto stylu 
však nebylo. E. Králíček kubismu 
propadl již v roce 1912. Z té doby 
pochází několik návrhů ve stylu 
kubismu (např. Lucerna na Jung-
mannově náměstí, dům Diamant 
ve Spálené ulici, vila cukrovaru 
v Lysé nad Labem). Vedle kubis-
mu propagoval také neoklasicis-
mus, geometrickou secesi a v roce 
1913 přidal ještě novou vídeňskou 
módu - klasicizující secesi. Z ne-
známých důvodů však v roce 1913 
Blechovu firmu opustil. Po první 
světové válce pracoval pro firmu 
Nejedlý a Řehák. Poté založil 
svou vlastní projekční kancelář 
spolu s Ing. Rudolfem Šolcem. 
Z té doby pochází řada návrhů 
činžovních domů moderního typu 
v Praze. E. Králíček zemřel v roce 
1930, spáchal sebevraždu.

Byl to mimořádně nadaný
a skromný umělec, do nedávné 
doby zcela zapomenutý (projekty 
pro Blechovu firmu si nemohl sám 
podepisovat ani publikovat - vše 
bylo vedeno pouze pod firemní 
hlavičkou). Teprve v současné 
době stoupl zájem o jeho tvorbu, 
díky zjištění, že autorem řady 
významných staveb byl právě
E. Králíček. Například kubistická 
lampa na Jungmannově náměstí 
v Praze byla až do 60.let 20. století 
připisována V. Hofmanovi.

Emil Králíček patřil k nejvýraz-
nějším osobnostem české secese, 
a to zejména pozdního období. 
Jako jeden z prvních uplatnil na 
svých projektech kubistické prvky. 
Byl nejplodnějším architektem 
kubistického stylu, v letech 1912-
13 projektoval na dvě desítky 
staveb (veřejné stavby, činžovní 
a rodinné domy zejména v Praze, 
ale též jinde v Čechách (např. 
budova hydrocentrály ve Spálově
u Železného Brodu) a v zahraničí. 
Z jeho děl stojí za zmínku interiéry 
Husova sboru na Žižkově, dům 
na Rašínově nábřeží 26/50 na 

Dny evropského dědictví a litolská vila 
PAMÁTKY
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Vyšehradě (památkově chráněný, 
s kubistickým interiérem), domy 
na Václavském a Senovážném 
náměstí. 

Litolská vila, oblečená do 
slavnostního hávu, vůbec poprvé 
otevřela vstupní dveře širší veřej-
nosti dne 17.9.2005 v rámci Dnů 
evropského dědictví s tematickým 
zaměřením Nový život v historic-
kém prostředí. Kubistický klenot 
cukrovarské vily doplňovaly fo-
tografie Ester Havlové s detaily 
vybraných děl architekta Emila 
Králíčka (hotel Diamant, kubis-
tické orámování sochy sv. Jana 
Nepomuckého v blízkosti hotelu 
Diamant, kubistická lampa na 
Jungmannově náměstí a detaily 
domů v Karmelitské ulici na Malé 
Straně v Praze). 

V navazující místnosti byly 
vystaveny kopie původních plánů 
Emila Králíčka či studie architekta 
Davida Vávry k rekonstrukci vily.

Poslední místnost byla zamě-
řena na dvě významné kubistické 
vily – vilu v Libodřicích na Kolín-
sku od J. Gočára a vilu Morávia 
v Radotíně od neznámého autora. 

Dům v Libodřicích z roku 1912 
vlastní Nadace českého kubismu. 
Po plánované rekonstrukci, která 
má být ukončena v roce 2007, uva-
žují o zřízení muzea kubistického 
designu, dále exposice týkající se 
osobnosti architekta Josefa Gočá-
ra a rodiny majitele vily Adolfa 
Bauera. Poslední sekce bude mít 
regionální zaměření. Novinkou je, 
že v květnu letošního roku Nadace 
českého kubismu získala z tzv. 
strukturálních fondů Evropské 
unie Rozvoj cestovního ruchu a 
program SROP a krajských grantů 
17,5 miliónů korun.

Litolská vila je dochována 
v takřka původní podobě bez sebe-
menších stavebních úprav. David 
Vávra ve své zprávě k rekonstruk-
ci píše, že „zvláštní kosočtverečná 
struktura připomínající krystal, je 
možná volnou parafrází hranolů 
cukru, neboť dům byl fabrikant-
skou vilou přiléhající k bývalému 
cukrovaru. Cukernými krystaly 
jsou také zdobené čtyři sloupy 
ústředního prostoru – vstupní haly 
s galerií a horní osvětlení, které 
prostupuje obě nadzemní patra“.

Cílem rekonstrukce bude 
„navrátit budově původní lesk 
a jedinečnost prvků i materiálů. 
V rámci rekonstrukce by se měly 
jednotlivé části ne nahrazovat, ale 
citlivě oprašovat a chybějící díly 
doplňovat patinovými replikami. 
Naštěstí většina dekorativních 
struktur, dřevěných obkladů stěn, 
posuvných velkoformátových 
dveří, špaletových oken a podlah 
se zachovala v poměrně dobrém 
stavu. Takže pokud diagnostický 
průzkum dokáže jejich trvanlivost, 
budou v plné míře využity“. 

David Vávra k náplni stavby 
podotýká, že „vila by měla slou-
žit jako representativní objekt 
firmy ARS Altmann spol. s r. o. 
Protože  požadavky na současné 
využití objektu jsou téměř totožné 
s původními půdorysy, jsou zása-
hy do dispozice domu minimální. 
V suterénu jsou bývalé pokoje pro 
služky nahrazeny kancelářemi, na 
úrovni přízemí je dodržena původ-
ní koncepce – těsné návaznosti sa-
lónu s jídelnou, včetně obslužných 
prostor jako jsou kuchyně, šatna, 
sociální zázemí a přijímací cent-
rální hala. V patře jsou při stejném 
dispozičním rozmístění zaměněny 
pokoje za kanceláře a jednací míst-
nosti. Znovu je obnovena obytná 
terasa na střeše domu, včetně pů-
vodních sloupů a pergol. V okolí 
domu by měla být obnovena
a částečně nově navržena kubizu-
jící zahrada… 

Nejen vlastní architektura domu 
a interiéru rozeznívá hranaté 
kubizující tóny modernismu, ale 
i zahrada by měla v sobě mít jed-
notný záměr jako téměř před sto 
lety. Neboť pokud budou vloženy 
značné peníze do rekonstrukce, 
bude pak poněkud žalostné, když 
zářící krystal vily bude pohlco-
ván těsně stojícími vozy nebo 
odžitými domy typu Okál. Osové 
vladařské řešení domu počítá svý-

mi otevřenými prostory - terasou 
salónu, nebo lodžiemi u hlavního 
vstupu - s těsným sepjetím a pro-
dýcháním okolní komponovanou 
zahradou.

Jestliže se najde k osvícené re-
konstrukci síla, výsledkem může 
být nejenom přesvědčivý firemní 
prostor, ale i navrácení důležitého 
mezníku historie české architektu-
ry. Odměnou pak budou planoucí 
oči výletníků, hloubavců a studen-
tů architektury během každoroční-
ho dne otevřených dveří.

Auta odjedou a dům zůstane“.
Poděkování k těmto úspěšným 

Dnům evropského dědictví náleží 
firmě ARS Altmann s.r.o., Ester 
Havlové, naší přední fotografce 
v oboru architektury, architektu 
Zdeňku Lukešovi, který se velmi 
zasloužil v rehabilitaci tohoto 
téměř zapomenutého architekta. 
Děkujeme rovněž Muzeu české-
ho kubismu U Černé Matky Boží 
v Praze, kteří pro tuto naší malou 
výstavku k dílu Emila Králíčka 
darovali plakáty Ester Havlové 
a podpořili tuto akci. A předně 
a nejvíce náleží poděkování or-
ganizátorům celé akce, místním 
patriotům.

Architektu Davidu Vávrovi, 
který se s největší pravděpodob-
ností bude podílet na rekonstrukci 
vily, bych chtěla poděkovat za 
poskytnuté podklady ke Dnům 
evropského dědictví.

Kubistická tečka na závěr. 
Ve stejný den, kdy probíhal den 
otevřených dveří Králíčkovy vily 
v Litoli, byla zahájena verni-
sáž výstavy děl Emila Králíčka 
v Darmstadtu, kde Emil Králíček 
nakrátko působil. Je jisté, že toto 
Králíčkovo nejzdařilejší dílo, bude 
mít v zahraničí obrovský ohlas.

Bc. Šárka Koukalová, Národ-
ní památkový ústav

Agentura Pragokoncert Bohemia a.s.
uvádí:

komedii Františka Ringo Čecha

DÍVČÍ VÁLKA
HRAJÍ:

František Ringo Čech, Jiří Helekal, Jaroslav Sypal, Roztislav Kuba, Milan David, Michal Gulyáš,
Uršula Kluková, Veronika Hůlová, Lenka Kořínková

 (Pondělí)
24.10. 2005 od 19:30 hod.

Lysá n.L. - sál Výstaviště Masarykova 1727
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 27.9. 05
(VÝSTAVIŠTĚ, MěÚ-ODBOR KULTURY, KINO)
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Brzy tady bude podzim a v na-
šem městě se už pět měsíců staví 
I. etapa  tolik očekávaného silnič-
ního obchvatu. Pokaždé když jedu 
kolem, s radostí sleduji, jak stavba 
pokračuje. Ale zároveň mi mou ra-
dost berou další zprávy o činnosti 
Občanského sdružení Lysin, které 
dále vyvíjí aktivity, aby všemi 
prostředky zabránilo výstavbě 
II.etapy obchvatu města. Ve svých 
tiskových zprávách Občanské 
sdružení Lysin prohlašuje, že není 
proti obchvatu, ale skutečnost je 
stále jiná. 

Dne 24.8.2005 vyšel v MF 
DNES článek, který informoval o 
tom, že sdružení Lysin se u Měst-
ského soudu v Praze domáhalo 
zrušení rozhodnutí Krajského úřa-
du Středočeského kraje, který po-
tvrdil rozhodnutí odboru životního 
prostředí Městského úřadu Lysá 
nad Labem z října 2003 o vydání 
souhlasu Středočeskému kraji 
s umístěním a povolením silnice 
II/272 Lysá nad Labem, II. etapa. 
Městský soud žalobu zamítl, a tak 
žaloba putovala k Nejvyššímu 
správnímu soudu v Brně. NSS 
v Brně usnesení městského soudu 
zrušil a vrátil k dalšímu řízení. 
Dovedete si určitě všichni předsta-
vit, jak asi bude trvat dlouho, než 
bude vydáno stavební povolení na 

II. etapu. Čím déle budou svými 
obstrukcemi paní Marcaníková a 
Smolíková bránit výstavbě 2.části 
obchvatu, tím déle budou občané 
ulic Družstevní, Jedličkova a Čsl. 
armády, ale i celého města trpět.  

Jsou tady pořád stejné otázky, 
které si všichni klademe. Proč Ly-
sin nám všem obyvatelům města 
Lysá nad Labem nechce dopřát 
čistší životní prostředí? Že by 
snad osobní zájmy? Všichni moc 
dobře víme, kdo Lysin zastupuje a 
co je to za lidi. 

Čeká nás zřejmě všechny 
společně ještě velký kus práce, 
abychom si jednoho dne oddechli 
od dopravní zátěže v našem měs-
tě. V minulém čísle listů tajemník 
MěÚ pan Miloš Dvořák zveřejnil 
výsledky dopravního zatížení 
města, které ukazují, že se z více 
než 90 %  jedná o tranzitní do-
pravu. Vybudováním obchvatu se 
tedy našemu městu znatelně uleví. 
Nezapomeňme, že zprovozněním 
I.etapy se dopravní zátěž v Litoli 
pouze přesune  z ulice Mírové do 
ulice Družstevní. Z toho plyne, 
že obchvat je potřebný vybudovat 
celý.  

Přeji všem čtenářům Listů hez-
ký podzim.

Za petiční výbor
Ing. Jitka Fialová

I. etapa obchvatu našeho
města se začíná rýsovat

doporučuje:  
nestihli jste na-
moštovat všech-
na svá jablka?, 
nebo jich máte 
tak málo, že by 

se moštování nevyplatilo? NEVA-
DÍ! Udělejte si zásobu jablečného 
octa! Přírodní ocet je z dietetické-
ho hlediska výborná BIO potravi-
na, a to nejen do pokrmů vzhledem 
k vysokému obsahu (dříve v ovoci 
- jablkách) uložených minerálních 
solí, vitamínů a aromatických 
látek. Proto je i v zahraničních 
kuchyních tak oblíben. Také po-
máhá v obkladech při snižování 
horečky. Jistě by se jeho užití na-
šla celá řada. To vše již znaly naše 
prababičky. 

Pro vlastní potřebu si jab-
lečný ocet vyrobíte následovně: 
Z padaných jablek odstraníme 
okvětí, stopky, potlučená místa a 
červivou část. Jablka NESMÍ být 
nahnilá!!! Plody dobře omyjeme a 
nakrájíme na plátky. Jimi, (stejně 
jako slupkami) naplníme asi do 
jedné třetiny velkou láhev od oku-
rek a zalijeme sladkým roztokem 
(na jednu láhev dáme 10 až 15 dkg 
jemného krystalu, podle kyselosti 

ovoce). Hrdlo láhve ovážeme plá-
týnkem, aby měl k nálevu přístup 
vzduch, ale nemohl do ní vniknout 
prach a jakékoliv nečistoty. Pak ji 
necháme stát v místnosti, kde je 
teplota vzduchu asi 25ºC. Jakmi-
le ovocné plátky klesají ke dnu, 
stáhneme ocet do jiné sklenice se 
širokým hrdlem a opět zavážeme 
plátýnkem. Na povrchu se utvoří 
bílá blána – křís, který nesmíme 
odstranit a octové kvašení pro-
bíhá dál. Ocet po 4 až 6 týdnech 
ochutnáme a pokud kyselost dále 
již nestoupá, opatrně jej slijeme 
přes tenké plátýnko (ale může být 
i jemný filtrační papír) do tmavých 
lahví a uzavřeme korkovou zátkou. 
Lahve ukládáme vodorovně, aby 
zátky nezaschly. Utvoří –li se ještě 
„bílá“ zátka, znamená to, že ocet 
nebyl před slitím do lahví zcela 
dokvašen a tento proces probíhá 
ještě v lahvi (což není po chuťové 
stránce na závadu). V tomto pří-
padě doporučujeme při jeho užití 
ještě jednou přecedit přes látkový 
filtr a pak teprve podávat na stůl. 

Takový BIO ocet byste draze 
platili v obchodech s lahůdkami.

T. Sedeauk

JOLLY  BEE-Veselá včela

Psal se rok 1952 a já 
jsem byl jako syn kulaka 
poslán na stavbu bytových 
jednotek pro důstojníky
a ruské poradce do Milovic 
na Balonku. Zde u vojenského 
podniku Konstruktiva pracovalo 
nuceně kolem sedmdesáti kněží 
a dalších ztracených existencí: 
kulaků, podnikatelů i šlechti-
ců pro lepší zítřky naší vlasti. 
Kněží, mnozí starší čtyřiceti let, 
držitelé i dvou doktorátů zde 
pracovali mnohdy za těžko 
snesitelných podmínek. Vyko-
návali ty nejpodřadnější práce. 
Někteří po zaškolení i zdili do 
tak zvaných tencerových rámů, 
které jim připravovali dva 
zkušení civilní zedníci. Vazbu 
zdiva tak nemuseli dodržovat, 
soudržnost, na úkor tepelné 
izolace, nahrazovaly vyšší 
dávky cementu. Kněží, kteří se 
chovali značně disciplinovaně, 
se mohli z této ponižující prá-
ce vyvázat. Stačilo podepsat 
cyklostylované prohlášení, že 
budou vazalsky sloužit režimu
a šli ihned do civilu.

Za mého pobytu tak učinil 
pouze jediný. Disciplinovaní 
byli i ve své profesi. V pátek, 
kdy dostávali zásadně maso, 
zůstalo všechno na talíři.

Nyní se musím ve svém lí-
čení vrátit o tři roky zpátky. Po 
vyloučení z vysoké školy jsem 
musel na vojnu do Terezína
k 28. pěšímu pluku do kasáren 
Prokopa Holého. V Terezíně 
měl náš pluk družbu s místní 
Frutou, kam jsme chodili občas 
na zábavu. Po odchodu němec-
kých vysídlenců musela Fruta 
nabrat pracovníky z východní-
ho Slovenska, kde byla veliká 
nezaměstnanost. Politrukem 
v našich kasárnách byl v té 
době velký soudruh Alexander 
P., údajně partyzán s prsy plný-
mi vyznamenání. Co ale čert ne-

chtěl. Po jedné zábavě, kde byl 
soudruh politruk také přítomen, 
se druhý den dostavil na velitel-
ství jeden ze Slováků z Fruty
a ohromenému veliteli ohlásil, 
že jmenovaný kapitán není 
žádný kapitán ani partyzán, ale 
že bojoval ve slovenské Rychlé 
divizi proti Sovětskému svazu. 
Vojenskou hodnost i vyzname-
nání ukradl padlému slovenské-
mu partyzánovi, který bojoval 
proti Němcům. Byl z toho 
monstrproces, ve kterém byl 
Alexander P. odsouzen ke ztrátě 
hodnosti a dvěma letům práce 
v kamenolomu. Vydržel tam 
pouze tři měsíce, normu plnil 
na 40%, pak se hodil marod a 
po roce ho propustili. Jak to do-
kázal, ví jen Pánbůh a soucitní 
vojenští spolusoudruzi.

Nyní se opět vrátím ve vy-
právění na stavbu do Milovic. 
Zde byl přímím nadřízeným 
petépáků Slovák,hodností če-
tař. Ten se zamiloval do jedné 
místní krasavice. Ta ale údajně 
po zjištění skutečného stavu, 
pustila milého vojáčka k vodě. 
Četař to duševně neunesl a 
vpálil si kulku do hlavy. Asi po 
týdenním bezvládí nás zavolal 
stavitel Hlavička do kance-
láře a představil nám nového 
vojenského velitele. K mému 
neuvěřitelnému překvapení to 
byl můj dobře známý Alexander 
P., se všemi vyznamenáními a 
kapitánskou hodností.

Jediným trestem za haneb-
ný podvod tak pro něho, po 
dvou letech po odsouzení, byl 
odchod od bojové jednotky 
k oddílu PTP. Tak vypadala, 
podle tehdejších soudruhů, to-
lik vychvalovaná socialistická 
spravedlnost. Neměli bychom 
na ty časy zapomínat! Někteří 
lidé totiž své morální hodnoty 
nemění!

Václav Mrkvička

Vzpomínka na vojenské
pracovní tábory v Milovicích

V evangelickém kostele za-
zpívaly dámy z Velké Británie

Na závěr lyských Dnů evrop-
ského dědictví  zazpívaly  první 
podzimní večer asi pro osmde-
sátku pozorných posluchačů 
v evangelickém kostele dámy 
z pěveckého sboru St. Ouen‘s 
Choir  z Velké Británie.  Soubor 
má za sebou už 33 let zpívání
a od roku 1984 se úspěšně 
účastnil mnoha sborových sou-
těží na Channel Islands i po celé 
Anglii. Dámy pochází z ostrava 
Jersey, který je z Channel Is-

lands největší. Sbor byl v České 
republice poprvé a ač v domov-
ské Velké Británii nemají nouzi
o památky, byly zpěvačky 
unešeny Braunovými sochami i 
krásou starobylé Prahy. A i když 
by leckterý odborník měl vůči 
jejich interpretaci krásné hudby 
výtky, vytvořily v evangelickém 
kostele příjemnou atmosféru
a svou bezprostředností a srdeč-
ností si posluchače získaly.  

Jana Křížová  (jzk)

Ohlédnutí za koncertem 
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26. října 1926 zemřel slav-
ný lyský rodák univ. profesor 
MUDr. Rudolf Jedlička, zakla-
datel „ Jedličkova ústavu pro 
tělesně postižené děti“ v Praze na 
Vyšehradě.

Narodil se 20. února roku 1869 
v Lysé nad Labem v rodině ob-
líbeného lékaře MUDr. Michala 
Jedličky. Střední školu a lékař-
skou fakultu studoval v Praze. 
V roce 1895 dosáhl doktorské 
hodnosti na Karlově universitě. 
Brzy po promoci získal místo 
operačního eléva na jedné české 
chirurgické klinice v Praze, vede-
né slavným chirurgem, profeso-
rem Karlem Maydlem, bývalým 
žákem a asistentem proslulého 
vídeňského chirurga, českého 
rodáka prof. MUDr. Edvarda Al-
berta. 

Již po dvou letech svého půso-
bení na této klinice byl jmenován 
MUDr. R. Jedlička asistentem kli-
niky. To byl počátek jeho úspěšné 
životní dráhy. Jeho vrozené 
nadání, úžasná píle, svědomitost 
a k tomu důvěra a vzor slavného 
učitele Madla, připravily Dr. 
Jedličku na cestu odvážného, 
dovedného chirurga a vědeckého 
pracovníka světové pověsti, který 
jako jeden z prvních lékařů na 
světě začal užívat rentgen. 

Kolik ústavů a institucí je ne-
rozlučně spjato se jménem svého 
zakladatele MUDr. R. Jedličky. 

Připomeňme jen „Pražské sana-
torium“, moderní  léčební ústav, 
kterému se může rovnat jen má-
lokterý podobný ústav v Evropě, 
„Druhá chirurgická klinika“, Stát-
ní výzkumný ústav radiologický, 
stejně jako Ústav pro plastickou 
chirurgii.

Nejnádhernějším pomníkem 
lidumilnosti, lásky k trpícím dě-
tem je „Jedličkův ústav“ v Praze 
– Vyšehradě se svými dílnami, 
založený 1. dubna r. 1913 bez 
jakékoliv pomoci či podpory.

Již po čtrnácti letech trvání 
ústavu bylo zde umístěno k ce-
lému zaopatření a výchově 150 
dětí. Přitom se nenašel ani jediný 
okres či obec, který by poskytl 
nějakou finanční či hmotnou pod-
poru tomuto ústavu. Dnes je ústav 
zajištěn po finanční i hmotné 
stránce ze státních prostředků.

Profesor Jedlička neustále mys-
lel na děti svého ústavu, ještě na 
smrtelné posteli píše dětem v Jed-
ličkově ústavu:

„Není důležité pro člověka, aby 
žil dlouho, ale aby byl spokojen 
se svým způsobem života a šťas-
ten svým konáním. Je-li v tomto 
štěstí člověka i kousek štěstí ji-
ných, pak je život krásný.“

J. Piskáčková,
použito materiálu vydaného

k 50. výročí úmrtí
MUDr. Rudolfa Jedličky

Lékař – vědec – lidumil
Univ. profesor MUDr. Rudolf Jedlička

Při těchto slovech, uvádě-
ných v TV šotu, ve mně často 
zatrne a napadne mě nejen 
„kauza” manželů Hlaváčkových
s dcerou Ivou, ale i část mého 
života.

I já jsem procházela ve svém 
životě dobou plnou bolestí, 
hořkostí a potřebovala pocho-
pení a pomoc lidí kolem sebe. 
Můj první syn Petr se narodil 
s Downovým syndromem, s 
následným poškozením mozku 
těžkým porodem a vrozenou 
vodou srdce. Jeho vývoj ve 4 
letech i přes lékařskou podpůr-
nou léčbu - Doc. Vojty v Praze 
a další všestrannou péčí rodiny 
byl velmi vývojově zaostalý 
- na úrovni 1 roku. Byla jsem 
zoufalá a toužila po zdravém 
dítěti - bylo mi 27 let. V té době 
mi nejvíce pomohla dětská lé-
kařka pí. MUDr. Procházková 
a kolektiv zaměstnanců tehdejší 
zvláštní školy pod vedením p. 
ředitelky 1. Sajfrtové, kde jsem 
pracovala. Začátkem roku 1968 
jsem otěhotněla a měla jsem 
podstoupit přerušení těhotenství 

ze zdravotních důvodů. Ten-
krát mi p. MUDr. Procházková 
řekla: „ Chceš mít zdravé dítě? 
Riskni to a musíš věřit”. S pod-
porou všech, a nebylo to těch 9 
měsíců vůbec lehké, jsem věřila 
a doufala. V té době zařídila lé-
kařka opatrování Petříka v ÚSP 
v Bylanech u Českého Brodu na 
dobu, než dojde k mému porodu 
- tedy do října roku 1968. Petřík 
nechodil, nereagoval na podně-
ty, nemluvil, ale přesto jsme ho 
měli rádi takového, jaký byl.

V září se nám narodil zdravý 
syn František. Byl to rok 1968, 
rok radosti a zároveň smutku 
i výčitek - Petřík v Bylanech 
zemřel na zápal plic. Měli jsme 
ale pro koho žít - Fanoušek byl 
pro nás „vymodlený lék” pro 
další život. Díky za něj všem, 
kteří mě utvrzovali v naději a 
pomohli mi najít samu sebe.

Po dvou letech se nám naro-
dil zdravý syn Jiří. Já jsem v té 
době již pracovala jako učitelka 
na ZVŠ v Lysé nad Labem. Do 
tohoto kolektivu jsem již patřila 
a snažila jsem se jiným, více 

nebo méně postiženým dětem i 
jejich rodičům usnadnit dětství, 
školní léta a další život. V této 
škole jsem pracovala až do své-
ho odchodu do důchodu, tedy od 
r. 1966 do r. 2001. Za tu dobu 
jsem poznala mnoho lidských 
povah, radosti, zármutku, zkla-
mání, stavy bezmocnosti, ale
i nadějí. Skoro všechny se daly 
řešit lidskostí, porozuměním, 
citlivým přístupem a hlavně 
snahou řešit problémy a společ-
ně najít cestu dál.

Měla jsem jedno velké štěstí- 
pracovat a žít v kolektivu lidí, 
kterým není nic kolem lhostej-
né. Jeden „kolektiv těch star-
ších“ (ředitelka I. Sajfrtová) mi 
pomáhal a učil žít. Druhý „těch 
mladších“ (ředitel P. Tomek) 
mě respektoval a já se pře-
svědčila, že mládí v učitelském 
povolání bere práci jako poslání 
a snaží se pomáhat všem, kte-
ří to chtějí a potřebují. Víte,
v článku pana J. Procházky
a dalších členů ZO ČZS v Lysé 
nad Labem jsem za sociálním 
cítěním viděla pouze stanovy 

organizace, jednací řád a další 
předpisy. A přesto věřím, že 
právě zahrádkáři (byla jsem 
jednou z nich) mají blízko
k přírodě, tedy i k člověku. 
Možnosti výjimek, v různých 
předpisech a paragrafech, se 
mohou najít všude - jen chtít. 
Myslím, že bezbariérový domek 
pro Ivu, postavený se vším, co 
péče o postiženého člověka ob-
náší v dnešní době, je potřebné. 
Vždyt‘ Hlaváčkovi mají ještě 
dvě děti - dceru a syna. Jednou 
třeba přejde tato péče o postiže-
nou sestru na ně. Vážím si moc 
rodičů i sourozenců Ivy a věřím, 
že se jim záměr podaří.

Přála bych si, aby lidé nachá-
zeli v sobě nejen to, co je dobré 
pro ně samotné, ale i pro ty dru-
hé. Často právě lidé, jakkoliv 
postižení, se cítí bezmocní, na 
všechno sami. Pomozme jim. 
Je dobře, že nikdo neví, co jej
v životě čeká, snažme se ho pro-
žít tak, aby kolem nás bylo vždy 
více pohody než zármutku.

Hana Hajná

„Co všechno musíme udělat, aby si nás lidé všimli“

S posledním fotbalistou ze 
slavné předválečné generace lyské 
kopané p. Josefem Piskáčkem 
se rozloučila rodina a přátelé ve 
strašnickém krematoriu 22. srpna. 
Populární dlouholetý hráč SK 
Lysá, který oblékal i dres ligové-
ho Kladna, po skončení hráčské 
kariéry trenér druholigového
Xaverova a družstva ženské ko-
pané zesnul po krátké nemoci ve 
věku 88 let. 

Čest jeho památce!
ing. Z. Svoboda

Odešel poslední www.mestolysa.info
Informační stránka

o firmách
v Lysé a okolí

Registrace
zdarma!

Empatie zve
Dne 22.10. 2005 ve 14 hodin pořádáme na školním 

hřišti za zámeckou zdí DRAKIÁDU. Soutěžit  se bude 
o nejkrásnějšího a také o nejdéle létajícího draka. Děti 
čekají pěkné ceny.

Chystáme několik přednášek, na první nás navštíví 
psycholog. Podrobnosti zveřejníme na plakátech a na 
naší vývěskové tabuli vedle restaurace U Labutě.

Dále nás čeká LAMPIONOVÝ PRŮVOD, a to
10.11. 2005 v 17.30 hod.

Pro maminky malých dětí zveřejňujeme telefon na
TOXIKOLOGII. Jedna z nás nedávno řešila situaci, kdy 
se dítě napilo čisticího prostředku. Vše dobře dopadlo 
díky odborným radám pracovnice

na čísle: 22 49 19 293
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Stalo se no-
vodobou tra-
dicí, že Měst-
ský úřad Lysá 
nad Labem, 
odbor životní-
ho prostředí, 
p r o p a g u j e 

celospolečenskou akci Den stro-
mu. Na  dobu okolo 20. října jsme 
pro vás ve spolupráci s Polabským 
muzeum Poděbrady a Ovocnými 
školkami Mcely připravili zajíma-
vý doprovodný program.

Jako hlavní téma letošního roč-
níku jsme zvolili ovocný strom. 
Pokusíme se upozornit na význam 

ovocných dřevin v historii Polabí 
a proměny péče a úcty k němu. 
V rámci výstavy vás seznámíme 
s významem starých krajových 
odrůd ovocných dřevin a použitím 
těchto stromů v krajině třetího 
tisíciletí. 

Výstava plodů starých krajo-
vých odrůd ovocných dřevin – 
v prostorách skanzenu v Přerově 
nad Labem bude ve dnech 8.10 . 
– 29.10. 2005 (Út – Ne) instalová-
na za odborné pomoci Ovocných 
školek Mcely ukázka plodů asi 30 
starých krajových odrůd ovocných 
dřevin, zejména hrušní a jabloní. 
Plody budou sebrány ze starých 

stromů rostoucích v oblasti Mla-
doboleslavska a Nymburska.

Veřejná výsadba ovocných 
stromů – u příležitosti výstavy 
plodů bude v sobotu 22.10. 2005 
ve 14.00 hodin zahájena v pro-
storách skanzenu v Přerově nad 
Labem veřejná výsadba starých 
krajových odrůd ovocných dřevin.

Slavnostní předání obno-
vené studánky pod Viničkami 
– za přispění občanského sdružení
LYSIN a Města Lysá nad Labem 
byla upravena studánka pod
Viničkami. Předání veřejnosti 
je naplánováno na neděli 23.10. 
2005 ve 14.00 hodin. U této pří-

ležitosti bude představen nový tis-
kový materiál Krajinné dominanty 
v Lysé nad Labem a okolí.

Výsadba stromů v parku Dob-
rovského sady – u příležitosti do-
končování sadových úprav parku 
Dobrovského sady Město Lysá 
nad Labem pořádá pro veřejnost 
výsadbu vzrostlých lip. Akce se 
uskuteční v neděli 6.11. 2005 
od 14.00 hodin. Vhodná obuv 
nutná.

Všichni jste srdečně zváni.

Za odbor životního prostředí
Stanislav Svoboda

Den (ovocného) stromu 2005

V zářijovém čísle Listů v článku 
„Husovo náměstí: parkoviště, nebo 
zóna klidu?“ obhajuje tajemník 
městského úřadu Miloš Dvořák zří-
zení parkoviště na Husově náměstí. 
Na začátku seznamuje čtenáře 
s minulostí této části města. Ovšem 
výklad historie v jeho podání má 
posloužit pouze tomu, aby snížil 
v očích veřejnosti v Lysé hodnotu 
náměstí, a pomohl tak obhájit podle 
mého soudu nešťastné rozhodnutí 
rady města zřídit na Husově náměs-
tí parkoviště. Začnu tedy také něko-
lika poznámkami k minulosti.

Bez ohledu na to, zda se na 
tomto místě pásly či nepásly husy, 
náměstí je pojmenováno po mistru 
Janu Husovi. Není to Husí náměstí, 
neříká se tu Na Husínku, jako je 
tomu v jedné části Sadské, je to 
Husovo náměstí. A tento název 
odpovídá i době, v níž byl tomuto 
místu dán. Ideály I. republiky činily 
z Jana Husa ne-li nejvýznamnější, 
pak jednu z největších postav na-
šich dějin.

Vznik náměstí před 80 lety před-
určily 2 události. Jednou z nich bylo 
zrušení panského dvora - domnívám 
se, že se tak stalo na základě po-
zemkové reformy schválené záko-
nem z roku 1919. Druhou událostí 

bylo přeložení historické spojnice 
mezi Lysou a Litolí. Původně vedla 
dnešní Masarykovou ulicí a ulicí 
U Nové hospody s přejezdem přes 
trať, přibližně v místech nynějšího 
podchodu. Rozšíření kolejiště na 
železniční stanici vedlo k tomu, že 
se spojnice do Litole včetně přejez-
du přes trať přesunula na východ do 
dnešní Jedličkovy ulice (Neslyšel 
jsem, že by se tu před Vánocemi 
prodávaly jedličky.).

Trať a postupné rozšiřování 
železniční stanice přinesly rychlý 
rozvoj města, průmyslu, vznik no-
vých čtvrtí a růst počtu obyvatel. 
Zrušení panského dvora poskytlo 
tehdejším radním skvělou příleži-
tost vytvořit přímo před historickou 
budovou radnice dostatečně velké
a reprezentativní prostranství, které 
by odpovídalo novým potřebám 
rostoucí Lysé. Nové náměstí také 
usnadnilo další rozvoj obchodního 
a společenského centra, které se po 
přivedení železnice do Lysé přiro-
zeně rozšiřovalo právě do těchto 
míst a do Masarykovy ulice.

Do začátku války se v zásadě po-
dařilo dokončit jižní stranu domů. 
Plocha náměstí byla upravena až po 
válce a podle jiných potřeb - tribu-
na a shromaždiště se hodí opravdu 

jen na prvomájové a jim podobné 
manifestace.

Spolek pro rozvoj města Lysá 
nad Labem po svém vzniku obrátil 
nejprve pozornost právě k Husovu 
náměstí. Jeho členové se chtějí vrá-
tit k původnímu záměru - vytvořit 
zde společenské a reprezentativní 
prostranství využívané k setkávání, 
odpočinku, některým kulturním
a společenským akcím, které se sta-
ne jedním z cílů procházek občanů 
města i návštěvníků.

Takové prostranství je vhodné 
doplnit nějakým estetickým prv-
kem, o jehož zřízení bude spolek 
usilovat. V souvislosti s tímto 
cílem spolku se již vžívá termín 
kašna. Spolek však jeho význam 
v tomto případě nechápe úzce, jde o 
pracovní název. Půjde-li nakonec o 
moderně pojatou fontánu nebo dílo, 
které s vodou nemá nic společného, 
je v tuto chvíli otevřené.

Je rovněž jasné, že na začátku 
něčeho podobného musí být stu-
die, která navrhne novou podobu 
náměstí. Spolek proto chce nejprve 
vypsat soutěž na architektonické 
řešení celého prostranství.

Zastánci parkoviště na náměstí 
odmítají prostřednictvím článku 
tajemníka Miloše Dvořáka nebo 

prostřednictvím starosty Václava 
Houšteckého, který na zářijovém 
zasedání zastupitelstva odpovídal 
předsedovi spolku Vladislavu 
Šťastnému, výše popisované vyu-
žití náměstí s poukazem na velký 
provoz aut. Lidé se ale nesetkávají 
a neodpočívají tam, kde nic nejezdí, 
ale tam, kde jsou přirozené cíle je-
jich cest po městě. Lidé budou stále 
častěji chodit do centra, protože 
tam jsou obchody, služby, úřady, 
školy nebo zájmová činnost. Přes 
centrum se chodí z jednoho konce 
města na druhý.

Příkladů, že takové centrum 
může vypadat opravdu dobře, exis-
tuje řada, jako příklad uvedu Lázně 
Bohdaneč nebo Třešť u Jihlavy, kde 
jsem nedávno byl. Obě města mají 
prostor náměstí vyřešen moderně 
s vodotrysky, zelení a lavičkami, 
kde se lidé rádi zastaví. Přes obě 
tato místa vede průjezdní komu-
nikace, v Bohdanči je na náměstí 
dokonce kruhová křižovatka silnic 
II. třídy, i když se z téhož náměstí 
vstupuje do areálu lázeňských 
budov. Doprava není skutečnou 
překážkou pro vytvoření přívěti-
vějšího prostředí na náměstí. Platí 
to i pro Husovo náměstí v Lysé nad 
Labem. Petr Kopecký

Doprava není překážkou pro úpravu náměstí

Město Lysá n. L. ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádá

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) • lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek

• peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek,

která se uskuteční ve dnech 7., 8. a 9. listopadu 2005, každý den vždy od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby nedošlo k poškození transportem.

Místo sběru:
garáž městského úřadu (naproti chirurgie + rentgen) Bližší informace na telefonu 606 509 502.
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KLUB DOBRÉ ZPRÁVY
O b č a n s k é  s d r u ž e n í  p r o  d ě t i  a  m l á d e ž .  M a i l :  o s . k d z @ t i s c a l i . c z ;  t e l e f o n :  7 3 6 6 3 5 4 3 8

P . O .  B O X  1 9 ,  L y s á  n a d  L a b e m , 2 8 9  2 2

Zúčastnili jste se někdy pří-
městského tábora? Já asi před 
dvaceti lety a hezké vzpomínky 
na něj byly jedním z důvodů, 
proč jsme se ho v Klubu dobré 
zprávy, občanském sdružení pro 
děti a mládež, rozhodli letos zor-
ganizovat. (Příměstský tábor se od 
klasického liší tím, že na něm děti 
nepřespávají, ale ráno přijdou a 
odpoledne odejdou domů.) 

S dětmi z Lysé a okolí jsme 
strávili tři týdny. První byl za-
měřen na sportování a tábornické 
dovednosti - pracovali jsme s 
buzolou, mapou, pilou a sekerou 
a naučili se rozdělávat oheň. Také 
jsme si vyrobili batikovaná trička 
a hudební nástroje a vymysleli 
vlastní písničky. Ve čtvrtek jsme 
vyrazili do Prahy na projížďku po 
Vltavě a průzkum trojského parku 
a Stromovky. Občas se na táboře 

objevil i vzácný host z dávné doby 
- pastýř David, který se nakonec 
stal izraelským králem.

Hostem druhého týdne byl 
Josef, muž, který se stal slavným 
díky tomu, že zachránil Egypt
a okolní státy před hladomorem. 
Kromě něj s námi byli na táboře 
žába, zajíc, medvěd, princezna
a další maňásci, se kterými jsme 
nacvičili dvě písničky a dvě 
pohádky - O řepě a O houbě
a v pátek je předvedli rodičům
a známým. Mimo hraní divadla 
jsme stihli výrobu vázičky, orien-
tační běh v lese a mnoho dalších 
her a prohlídku ústecké ZOO.

Třetí týden byl cestovatelský. 
Navštívili jsme depo kolejových 
vozidel ve Vršovicích a zjistili, 
jak vypadají lokomotivy zevnitř. 
Byli jsme ve vodním světě na 
výstavišti v Holešovicích, jezdili 

jsme na ponících a nechyběla 
ani soutěž v lese. S naším hos-
tem Pavlem jsme se vrátili o dva 
tisíce let zpět a procestovali Sýrii, 
Izrael, Kypr a Maltu. Nechyběla 
batika, morseovka ani zdravověda 
a každý den jsme v různých soutě-
žích sbírali bludišťáky (po vzoru 
televizní soutěže Bludiště).

Na táborech se vystřídalo cel-
kem 33 dětí a jsme moc rádi, že 
si každý pátek odpoledne našli 
jejich rodiče a kamarádi čas a 
přišli se podívat, co se děti nau-
čily, opéct si vuřta a společně si 
zasportovat. 

Potěšilo nás množství kladných 
reakcí od dětí i rodičů - i nám bylo 
s vámi dobře. Chtěla bych tímto 
poděkovat Městskému úřadu Lysá 
nad Labem za bezplatné zapůjčení 
dětského areálu v Čechově ulici 
i za finanční podporu, správcům 

areálu manželům Novákovým za 
jejich laskavost a ochotu, vedou-
cím jídelny v Kovoně  za zajišťo-
vání obědů a paní Brynychové za 
možnost svézt se a zacvičit si na 
poníkovi. 

Prázdniny jsou za námi.
V Lysé a v Milovicích opět pro-
bíhají každý týden schůzky Klubu 
dobré zprávy. V Lysé se scházíme 
každé úterý (a občas v neděli) od 
15.00 do 17.00 hod. v klubovně 
v mateřské školce Pampeliška. 
Bližší informace o schůzkách 
můžete získat u vedoucí Mariky 
Benešové, telefon 736 635 438. 
V Milovicích probíhají schůzky 
v pondělí od 15.30 do 17.00 hod. 
(vedoucí Veronika Kmetová, tele-
fon 732 357.) Těšíme se na setká-
ní s táborníky i s novými dětmi!

Tereza Sedláčková

Malé ohlédnutí za srpnovými příměstskými tábory

Farní charita Lysá nad Labem
vás zve na

výlet zahradou
28.10. 2005 ve 13.00 h.

Pojedeme autobusem do divadla 
v Nymburce na pohádku Princ Bajaja

Odjezd autobusem od kostela
sv. Jana Křtitele.

Přihlásit se můžete každý čtvrtek
od 16 do 18 h. v kanceláři farní charity.

Akce je pro účastníky zdarma 
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Informace
o pedagogicko-psychologickém poradenství 

v Lysé nad Labem
Od ledna 2005 díky vydatné po-

moci vedení ZŠ Lysá nad Labem
J. A. Komenského za podpory MěÚ 
v Lysé nad Labem Pedagogicko psy-
chologická poradna Středočeského 
kraje- pracoviště Nymburk rozšířila 
svou působnost pro klienty od 3-19 
let z regionu Lysecka  a Milovicka. 
Veřejnosti odpadlo zdlouhavé do-
jíždění s případným přestupováním, 
které je nepříjemné zejména mamin-
kám s malými dětmi.

Za první čtvrtletí tohoto kalendář-
ního roku se zde realizovalo celkem 
170 výkonů, za měsíc květen až čer-
ven narostlo číslo úkonové statistiky 
dokonce na 205.

Pracovníci PPP Nymburk sem do-
sud dojíždějí, časem se jistě podaří 
stabilizovat stálé složení odborníků, 
trvale vyškolený tým. Zastoupen je 
vždy psycholog a speciální pedagog 
v podobě odborníka, vysokoškoláka, 
s déledobou praxí a specializovaným 
výcvikem pro samostatnou práci. 
Zpočátku bylo pracoviště vytíženo 
pouze 3 dny v týdnu, poptávka po 
službách si vyžádala provoz již ce-
lotýdenně . 

Během dopoledních hodin se re-
alizují odborná vyšetření zaměřená 
na diagnostiku intelektových schop-
ností, ověření výukových možností 
dětí a žáků, vyšetření školní zralosti
u předškoláků, vyšetření profesio-
nální orientace u vycházejících, aj. 
Odpoledne probíhají různé typy te-
rapií, konzultací a nácviků. Zájem je 
o poskytování grafomotorických ná-
cviků, osobních konzultací a  tvorbu 
individuálních programů pro školní 
vzdělávání u žáků s handicapem,
o preventivní a intervenční progra-
my pro ně.

Odborníci  v pobočce zde mají 
zázemí s vhodnými testy a pomůc-
kami, které využívají při návštěvách 
různých typů škol. Například v MŠ 
vyšetření preventivní školní zralosti, 
v ZŠ screeninková šetření speci-
fických vývojových poruch učení, 

na SŠ a SOU přednáškové bloky
o učebních stylech a podmínkách 
kvalitního učení,  přístupu k plnění 
školních povinností.

Operativně lze řešit chování žáků  
s nestandardními projevy, šikanu, 
ale i osobní problémy v rodinách, 
které se odráží v dětské psychice.

Ke zkvalitnění naší práce napo-
mohl finanční příspěvek od MěÚ 
Lysá nad Labem k zakoupení tiskár-
ny  a kopírovacího zařízení.  Do této 
doby nám  totiž půl roku při potřebě 
ofocování či kopírování školních 
dokumentů či diagnostických mate-
riálů vycházelo vstříc vedení školy
J. A. Komenského. Městské za-
stupitelstvo v Milovicích rozhodlo
o uvolnění příspěvku na zakoupení 
osobního počítače. Městy zapůjčená 
technika bude zprovozněna k nové-
mu  školnímu roku. Díky tomuto 
opatření jsme zase o krůček blíže po-
žadovaným tvrdým normám na pe-
dagogicko-psychologické testování
a odbornou pomoc v EU.

Děkujeme touto cestou za  včas-
ná a pružná jednání se zástupci 
obou měst o finančním příspěvku. 
Místopředsedkyni MěÚ v Lysé nad 
Labem paní Marcele Chloupkové, 
vedoucí odboru soc. právní ochrany 
paní bc. Květě Tobiášové, vedoucí 
odboru školství paní PaedDr. Věře 
Bodnárové. V Milovicích panu 
tajemníkovi ing. B. Csillagimu. Za 
déledobý azyl v budově školy ZŠ
J. A. Komenského  pak patří díky 
paní ředitelce Mgr. Vlastě Karás-
kové.

Veřejnosti rodičovské i pedago-
gické  nabízíme opětovně  pedago-
gicko- psychologické služby v re-
novované místnosti budovy školy
J. A. Komenského.

PhDr.Alena Vaňátková,
ved. prac. PPP

 Nymburk Masarykova 895,
tel.: 325 412 667, email kontakt

ppp.nbk@mirnet.cy
Srpen 2005

Změny v poradenském systému
vznik nových školských poradenských pracovišť a koordinace jejich 

činnosti se stávající pedagogicko psychologickými poradnou.

Stále větší potřeba vzdělávání, ře-
šení konkrétních problémů dětí i do-
spělých, prevence psychosociálních 
patologických jevů ve společnosti 
vedla ke vzniku projektu „Rozvoj 
a zdokonalení integrovaného a po-
radenského systému v oblasti vzdě-
lávání a volby povolání“- zkráceně 
označen jako VIP – Kariéra. Projekt 
je prozatím s časovou platností na 
tři roky financován z  Evropských 
sociálních fondů a část finančních 
prostředků by měla být věnována 
právě na pomoc rozvoji školských 
poradenských pracovišť. 

V rámci tohoto projektu mohli 
ředitelé škol žádat o speciálního 
pedagoga či školního psychologa 
pro školské poradenské pracoviště 
na své škole. Dokonce měli možnost 
požadovat variantu poradenského 
pracoviště s oběma profesemi. Vy-
psané podmínky měla v projektu 
škola dodržet, včetně  prostorových 
podmínek, což znamená alespoň 
jednu samostatnou místnost. Nejdů-
ležitější však bylo to, aby škola měla 
přesně a jasně zpracovanou koncep-
ci daného školského poradenského 
pracoviště.

Tito specialisté budou dále pro-
školováni metodiky a jejich práce 
bude probíhat pod systematickou 
supervizí. Konkrétní postupy, tech-
niky a metody provozování poža-
dované náplně práce psychologa či 
speciálního pedagoga mohou být 
různé, často se budou odvíjet od 
potřeb jednotlivých škol. 

Odborníci mají možnost pracovat 
s dětmi individuálně i skupinově, 
tedy brát si děti z vyučování či po 
vyučování, pracovat se skupinkami 
žáků i s celými třídami, dále být 
k dispozici učitelům i rodičům, 
popř. dalším specialistům. Se všemi 
se pak naskytne větší možnost bližší 
spolupráce a  možnost konzultovat 
vše, co praxe a život ve škole při-
nese.   Jejich práce bude zaměřena  
nejen  na individuální či skupino-
vou diagnostiku, ale především  na 
„nápravu“ konkrétních obtíží, tedy 
práci terapeutickou. 

Vzhledem k tomu, že potíže žáků 
přicházejí bezodkladně a je třeba 
jejich okamžité a adekvátní řešení, 
jeví se výhodné postavení těchto 
odborníků jako nezávislých či co 
nejméně závislých na vedení i na 
učitelském sboru.

Těžiště poradenské práce ve škole 
by mělo být zkrátka v každoden-
ní práci s dětmi, v každodenním 
řešení jejich problémů, v úzké 
spolupráci s výchovnými poradci, 
metodiky prevence, třídními učiteli, 
vedoucími předmětových komisí, 
atd.  Základnu pro nově vznikající 
školská poradenská pracoviště bude 
zajišťovat  stávající regionální  pe-

dagogicko psychologická poradna 
(PPP), popř. speciálně pedagogické 
centrum. Nabízí se tak další rozší-
ření poradenských a terapeutických 
aktivit.

Význam  pedagogicko psycholo-
gických poraden  jako zaštiťujících 
institucí i nadále trvá. Důraz je 
kladen především na komplexní 
individuální diagnostiku, kompletní 
přípravu podkladů pro integraci 
žáků, pro návrhy na zařazování
a přeřazování dětí do různých 
typů škol (příprava a zpracování 
podkladů pro vzdělávací opatře-
ní), individuální psychologickou
i speciálně pedagogickou intervenci 
při práci s dětmi všech věkových 
kategorií a všech typů problémů, 
dále na poradenské či terapeutické 
vedení dětí, rodičů, celých rodin, 
poradenské konzultace a doporu-
čení učitelům. V rámci metodické
a informační činnosti vzrůstá vý-
znam akcentu na přímé metodické 
vedení  výchovných poradců, me-
todiků prevence, metodickou pomoc 
při tvorbě preventivních programů 
škol a také na přesné a zákonným 
normám plně odpovídající vedení 
evidence klientů, dokumentace
o klientech, atd.

Pod záštitou pedagogicko psy-
chologické poradny v Nymburce 
(od 1.1. 2005 pod PPP SK) vznikla 
dislokovaná pracoviště v Lysé n. 
Labem a v Poděbradech, jejichž 
činnost je dosud zajišťována od-
borným týmem našich pracovnic, 
které zde reagují na potřeby dětí, 
učitelské i rodičovské veřejnosti 
a dle svých jednotlivých specia-
lizací takto zaopatřují klientelu
z Lysecka a Milovicka. O kvalitách, 
odbornosti, fundovanosti a kompe-
tentnosti našich pracovnic svědčí
i to, že dvě z nich paní Mgr. Pav-
lína Mladá ze ZŠ TGM Poděbrady
a PhDr. Dana Marková ze ZŠ Podě-
brady Na Valech byly vybrány do 
projektu  „VIP – Kariéra“ a budou 
pracovat na nově vznikajících škol-
ských poradenských pracovištích za 
podpory vedení obou škol.

Je třeba připomenout, že škol-
ská poradenská pracoviště nemusí 
vznikat jen na „velkých“ školách, 
ale vedení menších škol se mo-
hou sjednotit a  využít  odborníka
k rozšíření svých služeb.  Školy ne-
musí  jen využít výše zmiňovaného 
projektu, ale  mohou uplatnit vlastní 
návrhy a zdroje 

Doufáme, že nově budovaná škol-
ská poradenská pracoviště najdou 
svá uplatnění v každodenní praxi 
a přispějí tak ke zkvalitnění školní 
a životní spokojenosti dětí a jejich 
rodičů a napomohou i pedagogům.

Vedení ped. psych. poradny
v Nymburce

Pedagogicko-psychologická poradna
Středočeského kraje

Pracoviště Nymburk, Masarykova 895, Nymburk, 288 02
tel.: 325 51 26 67, fax: 325 51 54 61

E-mail: ppp.nbk@mirnet.cz, http//:poradna.nymburk.cz

Pracoviště v ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem
Informace o provozní době ve školním roce 2005/2006 platné do 31.10.2005

P r a c o v n í    d o b a :
 Po  8:00 – 15:00 Mgr. Markéta Hájková
 Út  8:00 – 14:00 Mgr. Markéta Fialová
 St  8:00 – 15:00 Mgr. Markéta Hájková
 Čt  8:00 – 14:00 PaedDr. Olga Krumpolcová
 Pá  8:00 – 14:00 Mgr. Markéta Fialová

Návštěvu si lze dohodnout i mimo uvedenou dobu po předchozí domluvě. 
Veškeré objednávky prosím směřujte na pracoviště PPP SK v Nymburce

tel.: 325 512 667, e-mail: ppp.nbk@mirnet.cz
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Školní rok 2005-2006 má za 
sebou měsíc září. MŠ Mašinka 
přivítala 68 dětí, loňských i úplně 
nových.Ti noví vystřídali 24 klu-
ků a holčiček, kteří 1.září poprvé 
otevřeli dveře 1.tříd základních 
škol. Věříme, že jejich první kro-
ky byly statečné a úspěšné. Chtěli 
bychom všem našim bývalým 
dětem popřát spoustu nových ka-
marádů a hodně prvňáčkovských 
úspěchů . Jejich rodičům přejeme 
mnoho radostí.

Nežli Mašinka slavnostně při-
vítá nové děti, má ve zvyku se 
s těmi svými odcházejícími nále-
žitě rozloučit. Mašinka se nerada 
loučí, ale jinak to nejde. Vždyť 
pokaždé, když něco končí, další 
začíná. A tak zvesela.

I „Jahodové odpoledne“, které 
se konalo 21.6. na školní zahradě 
v Mašince bylo veselé. Básničky, 
písničky, tanečky, „Popletená po-
hádka“, vše v podání předškoláků 
a jejich paní učitelek, rozesmály 
nejen všechny kamarády v Mašin-
ce, ale i všechny přítomné rodiče, 

prarodiče, sourozence. Smích 
nebral konce, protože odpoled-

ne uzavíral svým vystoupením 
„Klaun Pepíno a jeho pudlíci“. 

Předškoláci byli obdarováni na 
rozloučenou dětskými hodinkami 
(zprostředkovala nám je ochotně 

paní Tondlová), kytičkami (krás-
ně je uvázali v květinářství pana 

Koštíře), stužkou a maličkostmi 
od České spořitelny. Restaurace 
Na Sídlišti nám zapůjčila slu-
nečníky, které v parném slunci 
přišly vhod. Televizní společnost 

Manola naše odpoledne natočila 
a darovala nám videokazetu se 
záznamem. Na všechny děti če-
kala sladkost od firmy LEKKER-
LAND O.K. FOODS a „jahodové 
dobroty“. Žádné dětské ani dospě-
lácké bříško nezůstalo jistě úplně 
prázdné, každý musel ochutnat, 
protože sladkosti z jahod - pečené 
i nepečené - byly úžasné. Za to 
patří velké poděkování všem sna-
žícím se maminkám z Mašinky. 

Děkujeme všem výše jmenova-
ným sponzorům za přispění k naší  
mašinkovské slavnosti.

Kolektiv MŠ Mašinka

Mateřská škola Mašinka  by 
ráda touto cestou poděkovala 
panu Jiřímu Ambrožovi, panu  
Lubomíru Horáčkovi a panu 
Hung  Ngo Quang  za  dárky, kte-
ré věnovali naší MŠ u příležitosti  
přivítání nových dětí v MŠ.Takto 
i jejich zásluhou odcházely děti 
z naší MŠ domů již 1.den velmi 
spokojené.

Mašinka se loučila

Noví studenti Obchodní aka-
demie v Lysé nad Labem, kteří 
nastoupili do prvního ročníku, za-
čali školní rok letos poprvé netra-
dičně. 1. září se nesešli ve svých 
třídách, ale na nádraží a s batohy 
na zádech vyrazili na úvodní 
seznamovací kurz. Cílem jejich 
cesty byly Jinolice u Jičína. 

Počasí, které se o letošních 
prázdninách příliš nevyznamena-
lo, ukázalo nyní svoji příjemnější 
tvář, a tak si studenti užili tři krás-
né slunečné dny.

První den se po 
poněkud únav-
ném pochodu z 
nádraží ubytovali 
v chatkách. Od-
poledne se účast-
nili řady aktivit, 
jejichž cílem bylo 
vzájemné pozná-
vání a navazování 
kontaktů. Třídní 
profesorky je po 
večeři seznámily 
se školním řá-

dem, organizací 
studia a pomocí 
fotografií i se vše-
mi vyučujícími. 
S novou ředitel-
kou školy RNDr. 
Dvořákovou se 
studenti nemuseli 
seznamovat „na 
dálku“, protože 
je v pátek v pod-
večer navštívila 
osobně.

Druhý den byl 
zaměřen sportov-

ně. Výlet do Prachovských skal se 
vydařil. Po návratu našli studenti 
dost sil na to, aby se utkali ve vy-
bíjené, přehazované a volejbale.

Tři dny uběhly jako voda
a nastal čas odjezdu. Studenti se 
neloučili na dlouho. V pondělí
se sešli ve svých třídách a začali 
se učit v kolektivu, který už znají. 

Ať jim optimismus a dobrá ná-
lada vydrží po celou dobu studia.

A. Šmídová, OA

Netradiční zahájení školního roku

Dne 1. září šel náš syn poprvé do 
základní školy v Litoli.

Pro naši rodinu, jakož i pro ostat-
ní rodiče, to byl slavnostní den. 
Neodpustím si říci, že obzvláště 
pro mne, protože i já před více jak 
třiceti lety stoupala s rodiči po stej-
ných schodech a možná do stejné 
třídy jako prvňáček.

Všechny nás velmi mile přivítala 
paní třídní učitelka Ilona Elišková 
a zcela zaplněnou třídu malými 
prvňáčky seznámila s tím,co je 
čeká a nemine. Každý žáček obdr-
žel malou pozornost a pamětní list.

Po chvíli vešel do třídy pan ře-
ditel s omluvou, že ani tentokrát 
nikdo z Městského úřadu nepřijde 
přivítat naše prvňáčky.

Mrzí mě, že zastupitelé našeho 
města chodí vítat žáky prvních tříd 
do zbývajících škol v Lysé n.L.
a na ZŠ v Litoli zcela zapomí-
nají. Doufám, že si všichni námi 
zvolení, v čele s panem starostou, 
začátkem příštího školního roku 
vzpomenou, že i do ZŠ v Litoli 
chodí prvňáčci!

Vendula Haldová, Litol

První školní den aneb máme doma prvňáčka
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Zástupy dětských lékařů po ordinačních 
hodinách

Pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Říjen 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 17,00h v místě bydliště. So,Ne od 8h-17h v ordinaci

a od 17,00h v místě bydliště

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

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

Čt 6.10. MUDr. Pokorná

Pá 7.10. MUDr. Matasová

So 8.10. MUDr. Čerňanská

Ne 9.10. MUDr. Pokorná

Po 10.10. MUDr. Čerňanská

Út 11.10. MUDr. Matasová

St 12.10. MUDr. Chocholová

Čt 13.10. MUDr. Pokorná

Pá 14.10. MUDr. Pokorná

So 15.10. MUDr. Chocholová

Ne 16.10. MUDr. Chocholová

Po 17.10. MUDr. Čerňanská

Út 18.10. MUDr. Matasová

St 19.10. MUDr. Chocholová

Čt 20.10. MUDr. Pokorná

Pá 21.10. MUDr. Chocholová

So 22.10. MUDr. Pokorná

Ne 23.10. MUDr. Čerňanská

Po 24.10. MUDr. Čerňanská

Út 25.10. MUDr. Matasová

St 26.10. MUDr. Chocholová

Čt 27.10. MUDr. Pokorná

Pá 28.10. MUDr. Čerňanská

So 29.10. MUDr. Matasová

Ne 30.10. MUDr. Matasová

Po 31.10. MUDr. Čerňanská

Lékařské pohotovostní služby k 1.9.2005 Adresář smíšené LSPP
Okres Adresa Telefon Provozovatel Ordinační

doba po-pá
Ordinační doba 
so+ne+sv.

Návštěvní
služba (ano-ne)

Kolín Kolín, Žižkova 146 321 756 111 ÚSZS SČK 17.00-22.00 07.00-22.00 ne
- areál nemocnice

Kostelec n. Čer.lesy, Kutnohorská 581 321 679 777 ÚSZS SČK - 07.00-22.00 ne
Mladá Boleslav Mladá Boleslav, Laurinova 333 – areál 

ZS
326 706 029 ÚSZS SČK 17.00-22.00 07.00-22.00 ne

Nymburk Nymburk, Smetanova 55 325 518 111 ÚSZS SČK 17.00-22.00 08.00-22.00 ne
– areál ZS

Městec Králové, Dr. Beneše 343 325 643 155 ÚSZS SČK 17.00-22.00 07.00-22.00 ne

Adresář LSPP pro děti a dorost
Okres Adresa Provozovatel Telefon Ordinační

doba po-pá
Ordinační doba 
so+ne+sv.

Kolín Kolín, Žižkova 146 areál nemocnice – dětské oddělení Obl. nemocnice 
Kolín, a.s.

321 756 111
321 756 410

17.00-22.00 08.00-22.00

Ml.Boleslav Ml. Boleslav, Havlíčkova 447 areál nemocnice – dětské oddělení Obl. nemocnice 
Ml.Boleslav,a.s

326 742 717 17.00-22.00 08.00-22.00

Lékárenská pohotovostní služba
Okres Adresa Provozovatel Telefon Pohotovost

po-pá
Pohotovost
so+ne+sv.

Kolín Kolín, Žižkova 146
- areál nemocnice

Obl. nemocnice
Kolín, a.s.

321 756 581 20.00-08.00 (provoz 
lékárny 08.00-16.00)

20.00-07.00

Ml. Boleslav Ml. Boleslav, Laurinova 333
- areál nemocnice

Obl. nemocnice
Ml. Boleslav, a.s.

326 743 603 17.00-22.00 (provoz 
lékárny 08.00-17.00)

08.00-22.00

Adresář stomatologické LSPP
Okres Adresa Telefon Provozovatel Ordinační

doba po-pá
Ordinační
doba so+ne+sv.

Kolín Kolín IV., Smetanova 764 – nová poliklinika 321 752 550 ÚSZS SČK - 08.00-14.00
Ml.Boleslav Ml. Boleslav, V. Klementa 147 326 743 731 Obl. nemocnice Ml. 

Boleslav, a.s.
16.00-20.00 08.00-16.00

Praha Praha 1, Palackého 5 114946981 Praha 19.00-06.30 07.00-18.00
19.00-06.00

Úloha kraje při výkonu zdra-
votní péče

V souvislosti s ukončením čin-
nosti okresních úřadu přešel s od-
kazem na přísl. ustanovení zákona
č. 320/2002 Sb. výkon státní sprá-
vy v oblasti poskytování zdravotní 
péče na kraje.

Úloha obce při výkonu zdra-
votní péče

Obce v oblasti zdravotní péče 
plní vedle zřizovatelské funkce u 
zdravotnických zařízení úkoly na 
úseku ochrany před alkoholismem 
a jinými toxikomaniemi, v přene-
sené působnosti především projed-
návají přestupky na úseku ochrany 
před alkoholismem a jinými toxi-
komaniemi a správní delikty dle 
z. 37/1989 Sb., obce s rozšířenou 
působností zabezpečují výrobu
a distribuci receptů a žádanek s 
modrým pruhem.

Jaké máte možnosti ??
l. Využití svého praktického 

lékaře pro dospělé, praktického 
lékaře pro děti a dorost, praktic-
kého zubního lékaře, praktické-
ho ženského lékaře

Na tohoto lékaře se můžete ob-
racet v ordinační době lékaře - se-
znam lékařů a jejich ordinační doby 
je zveřejněn na www.mestolysa.cz, 
informace o městě - zdraví.

Právem registrovaných pacientů 

je vyžadování péče praktických 
lékařů v plném rozsahu, tedy i 
formou návštěvní služby.

2. LSPP, tzv. pohotovost - sídlí 
v Nymburce v Obecním domě, 
ulice Smetanova 55.

Ordinační doba ve všední dny od 
17 do 22.00 hodin. Sobota, neděle. 
svátky, od 8 do 22.00 hodin, nepo-
skytuje návštěvní službu.

Ošetřuje méně naléhavé pří-
pady, musíte se dopravit vlastní 
dopravou.

3. Místa, kam se mohou paci-
enti obracet místo pohotovosti:

RZS - život ohrožující a náhle 
vzniklé akutní stavy - záchranná 
služba prostřednictvím linky 
155, jedná se o nepřetržitý pro-
voz - dojezd do místa zásahu je
15 minut.

Pouze k pacientovi vyjíždí, nelze 
navštívit stanoviště RZS, volat mů-
žete při náhle vzniklých akutních
a život ohrožujících stavech.

4. Ostatní možnosti
I nadále je možné se obracet 

na příjmová oddělení nemocnic, 
kde se o pacienty mohou postarat
24 hodin denně.

Květuše Tobiášová,
vedoucí odboru sociálního

a zdravotního
Městký úřad Lysá n.L.

Základní orientace ve zdravotnických 
službách v našem regionu

ZDRAVOTNICTVÍ
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Důležité upozornění
Nová telefonní spojení na lékaře ve zdravotním středisku - Vichrově vile, č .p. 214, Masarykova ul, Lysá n/L.

MUDr. Václav Macura (kožní ordinace) mobil 728 412 797

MUDr. Jana Hofschnaidrová (psychiatrická ordinace) mobil 739 086 955

MUDr. Vlad. Klementová (krční, ušní, nosní ordinace) mobil 604 649 491

pí Jana Fischerová mobil 720 405 255

pí Hana Vydrová mobil 720 405 255
(rehabilitace)

MUDr. Richard Havránek (oční ordinace) mobil 602 687 470
 pevná linka: 325 511 989

MUDr. Josef Dalecký (praktický lékař pro děti a dospěié) pevná linka: 325 512 013

MUDr. Kamil Kubelka (prakt. lékař, diabetolog, internista) pevná linka: 325 553 663
 původní: mobil: 606 540 000

Nemocnice Nymburk (dispečink)
 pevná linka: 325 551 155

MUDr. Jaroslava Landová (gynekologie)

 pevná linka: 325 512 089

Od 1.10.2005 volejte pouze na tato výše uvedená 
telefonní čísla.

Město Lysá n/L-odbor správy majetku

Dita Frydrychová - střapatá holka 
s širokým úsměvem a jiskrnýma oči-
ma.Většinou na kole a se psem po bo-
ku.Tak ji asi znají mnozí z Vás, kteří 
ji potkávají v ulicích našeho města.

Jedna z mnoha mladých lidí, řek-
nete si.

Od 21.srpna 2005 je to trošku ji-
nak.Tahle „obyčejná“ holka se stala 
Mistryní mládeže ČR ve sportovní 
kynologii.

A jak to všechno bylo?
Jako kynologický začátečník začí-

nala Dita s trpasličím pudlem Richim. 
S ním získávala první zkušenosti, za-
žila úspěchy i zklamání. Když malý 
Richi už nestačil požadavkům své 
paničky, přišla na řadu fenka němec-
kého ovčáka Ara, kterou rodiče vzali 
domů z útulku.

Dita se učila cvičit s velkým psem. 
Když i s ní dokázala rodičům, ale

i sama sobě,že o výcvik má opravdu 
zájem a nejde jen o pouhý rozmar, 
přišel ten nejhezčí dárek. Do rodiny 
přibylo štěně německého ovčáka, fen-
ka Falka Klodo od Skály - Fattynka.

Vycvičit služebního psa na úro-
veň mistrovství není záležitostí 
několika měsíců, a tak po čtyřech 
letech tvrdé práce  a nekonečných 
hodin strávených na cvičištích
a sbírání zkušeností na závodech 
přišla první účast na mistrovství 
mládeže. To bylo to loňské,hodně 
nepovedené ze strany pořadatelů. Pro 
naši dvojici znamenalo 1.místo v po-
slušnosti a celkové 12.místo, ale i tak 
bylo zklamáním.

Dita se však nevzdala a v letošním 
roce se opět nominovala ve výběro-
vých závodech k účasti na letošním 
Mistrovství mládeže ČR v Horním 
Maršově.

To se pořadatelům jednoznačně 
povedlo! Dokonalé ubytování, dobré 
jídlo, atraktivní program. Krásný 
areál fotbalového hřiště připravený 
pro disciplíny poslušnosti a obran. 
Nekonečné zelené louky na stopy.

Teď mě vlastně napadá,že většina 
z Vás čtenářů netuší z čeho se takové 
„psí“mistrovství skládá.

Tak tedy, je pořádáno ve dvou 
kategoriích podle národního
a mezinárodního zkušebního řádu 
druhého stupně.

Naše dvojice startovala kategorii 
IPO 2-2.stupeň mezinárodního zku-
šebního řádu.

Pes je předveden ve třech disciplí-
nách,z nich v každé je možno získat 
maximálně 100 bodů. Stopa je cizí, 
400 kroků dlouhá, dvakrát lomená
a pes na ní musí označit 2 předměty. 
Poslušnost se skládá z deseti cviků, 
které dokonale prověří spolupráci 
psa a psovoda. V obraně je úko-
lem psa najít a označit pachatele, 
ochránit psovoda před jeho útokem
a nakonec mu znemožnit útěk.

V pátek bylo rozlosování pořadí, 
ve kterém měli závodníci nastou-
pit. Naše dvojice si vylosovala
6, což zároveň znamenalo,že všechny 
disciplíny bude mít v sobotu.

Sobotní ráno přivítalo všechny 
sluníčkem. Dita s Fatty předvedla 
krásnou a přesnou poslušnost, kterou 
rozhodčí odměnil 95 body. Na obraně 
získala po trochu pomalejším prove-
dení 90 bodů.

Odpoledne Fatty úspěch završila 
přesně vypracovanou stopou za
95 bodů.Celkových 280 bodů z 300 
možných dávalo tušit,že naše slečny 

mají „našlápnuto“na stupně vítězů.
V neděli ráno bylo jasno, naše dvo-

jice vyhrála kategorii IPO 2.
A po skončení bojů v kategorii 

ZVV2 bylo ještě jasnější, že vyhrála
i celkové 1.místo.

Nakonec byl celý výčet úspěchů 
tento:

1.místo v kat. IPO 2 - Mistryně ČR 
mládeže IPO 2

2.místo v poslušnosti všech ka-
tegorií

Čestná cena-udělována tomu, kdo 
si sám psa odmalička připraví.

1.místo všech kategorií-MIS-
TRYNĚ ČR MLÁDEŽE PRO 
ROK 2005

Mistrovský titul Dity a její Fatty je 
po mistrovských titulech p.Šonského 
v kat. dospělých z minulých let beze-
sporu dalším z úspěchů členů ZKO 
Lysá nad Labem.

Všichni jí moc a moc gratulujeme 
a přejeme spoustu dalších krásných 
úspěchů.

A vy už budete vědět,až tuhle roze-
smátou holku potkáte,že vůbec není 
„obyčejná“.

Napsala a fotografiemi
doplnila K. Kuchařová

Máme mistryni ČR

Ve dnech 16.- 18.9.2005 se 
v Ostravě uskutečnil Šampio-
nát mladých koní. Na základě 
dosažených výsledků z celé 
dosavadní sezóny pořadatel po-
zval nejlepších 30 koní z každé 
kategorie /5ti, 6ti a 7mi letí koně/.
Z TJJ Lysá nad Labem byli v ka-
tegorii 5ti letí pozvání koně Vigo
a Borgio Evroškol.  S oběma 
startoval jejich stálý jezdec Marek 
Sloup.

Již samotná účast byla pro naši 
stáj velkým úspěchem, neboť 5ti 

letých koní je v České republice 
registrováno cca 1200.

Náročnou tříkolovou soutěž 
velmi ztížilo počasí, hustě pršelo, 
půda byla hluboká a teprve až ne-
dělní finále se skákalo za asistence 
sluníčka. Přesto si oba naši koně 
vedli velmi dobře. Vigo po třech 
bezchybných parkúrech postoupil 
do rozeskakování mezi nejlepší 
4, kde kromě trestných bodů za 
případné shozené překážky roz-
hoduje i dosažený čas. Zde podal 
svůj nejlepší výkon na šampioná-

tu. Výsledkem bylo konečné 2. 
místo, když jen o jednu sekundu 
nestačil na domácí vítěznou dvo-
jici Hentšel s koněm Ir.

Borgio Evroškol se součtem
12 trestných bodů ze tří kol skon-
čil celkově 13tý. I s tímto umístě-
ním byla celá naše ekipa více než 
spokojená. Řada dvojic náročnou 
soutěž vůbec nedokončila.

V současné době, kdy se špič-
kový skokový sport provozuje v 
ČR téměř výhradně profesionálně, 
umocňuje tento úspěch i fakt, že u 

obou koní je TJJ Lysá n. L. nejen 
jejich majitelem, ale i chovatelem. 
Většina ostatních zúčastněných 
koní však byla draze importována 
ze zahraničí. Jako jedna z mála 
amatérských stájí jsme měli z 
výsledku v Ostravě dvojnásobnou 
radost.

Závěrem bych velmi rád po-
děkoval městu Lysá n. L., které 
výjezd na toto špičkové klání 
finančně podpořilo.

Ing. Libor Jakubal, trenér
a předseda TJJ Lysá n.L.

Šampionát mladých koní

 ZDRAVOTNICTVÍ / SPORT
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Výuka jazyků
Masarykova ulice299 , 289 22 Lysá n.L.

 ( u nádraží vedle prodejny potravin )
Nabízíme ještě volná místa v následujících

jazykových kurzech:
• italského jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé
• francouzského jazyka pro začátečníky
• španělského jazyka pro začátečníky
• ruského jazyka pro začátečníky
•  německého jazyka pro začátečníky, mírně pokročilé

a pokročilé

Bližší informace:
NJ, RJ, FJ, IJ, ŠJ a ČJ pro cizince – kont. osoba:

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

Cena kurzu: předškoláci: 40,-Kč/hod, žáci a studenti
 60,-Kč/hod, dospělí 80,-Kč/hod. Kurzovné se platí na půl roku 

dopředu.

Individuální výuka: 300,-Kč/hod.

Mateřské centrum Milovice
nám. 30.června 507, Milovice, tel.do MC 728 656 530

materské@centrum.cz, http://dobias.info/mc

Pravidelná otevírací doba: po, st, pá 9-13 hod., út, čt 13.30-18 hod. 
Vstupné dospělý 20,-Kč, děti zdarma. Každý čtvrtek PŘEDŠKOLÁ-
ČEK, pátek MIMIKLUB pro kojence a batolata.

Mimo pravidelný provoz Vás zveme
na tyto zajímavé akce:

 so 1.10.2005 CVIČENÍ SE ZVĚROKRUHEM
od 9 do 12 hod. Cvičení je zaměřeno na uvolnění svalů, posiluje imunitní 
systém. Bylinky - kdy a jak používat. Cena 500,-Kč. Objednávejte se na 
tel. 723 573 726. Marta Balejová 

 pá 7.10.a pá 21.10. LAKTAČNÍ PORADNA
- kojení, příprava na kojení i první příkrmy od 9.30 hod. s laktační po-
radkyní Jitkou Bohušovou.

 st 12.10. SETKÁNÍ DVOJČAT
od 16-18 hod., vstupné dospělý 20,-Kč

 po 10.10. REHABILITAČNÍ CVIČENÍ S OWERBALLEM
pro správné držení těla a posílení zádových svalů od 19 hod. Předcvičuje 
rehabilitační sestra Tereza Bartošová. S sebou owerball, vstupné 20,-Kč

 čt 13.10. Divadýlko “O PRINCEZNĚ KAROLÍNCE”
od 10 hod., hraje divadlo Paleček. Děti do 2 let zdarma, ostatní platí 
vstupné 20,-Kč.

 út 18.10. CVIČENÍ PRO DĚTI
od 2 let, od 10 hod., vstupné 20,-Kč na dítě.

 čt 20.10. VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI
od 9.30 do 12 hod. (právě domlouváme, vstupné za dítě bude
asi 40,-Kč)

každou středu pořádáme
PŘEDPORODNÍ KURZY + CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ

od 14 hod. S sebou podložku a přezuvky.
Nově od 1.8. do 31.12.2005 poskytuje VZP ČR svým těhotným kli-

entkám po předložení průkazu pojištěnce či karty člena klubu pevného 
zdraví slevu ve výši 300,-Kč z ceny kurzovného, které činí 400,-Kč. 
Slevu je možné poskytnout při zakoupení permanentky. Permanentka 
zahrnuje návštěvu 10 hodin kurzu + 2 přednášky (gynekoložky a psy-
choložky). Permanentku si mohou zakoupit i klientky jiných pojišťoven, 
ovšem beze slevy, tj. za 400,-Kč. Cena jednotlivé hodiny 40,-Kč zůstává 
nezměněna!

každou středu AEROBIC pro ženy a dívky
od 19 hod., s sebou pití a podložku, vstupné 20,-Kč.

každý pátek KURZY BŘIŠNÍHO TANCE
První hodina bude 7.10. poslední 13.12.2005. Kurzy jsou každý pátek
16.30-18 hod. a 18.15-19.45 oba pro začátečnice. 
Přihlásit a informovat se můžete na:
tel. 776714718 či email: carpe_noctem@email.cz další zajímavosti 
najdete na www.djamila-ruya.cz. Cena za 10 lekcí 550,-Kč. Vhodné pro 
dívky a ženy všech věkových kategorií. 

SBÍRKA KOŠILEK, BODÝČEK, DUPAČEK (do velikosti 56) A PLEN 
PRO PORODNICE

v blízkém i dalekém okolí.  Vyprané a vyžehlené oděvy a pleny předejte 
prosím službě v MC Milovice nejpozději do 14. října 2005. Za jakýkoliv 
dar děkujeme.

Petra Dobiášová

T J  S O K O L  L Y S Á  N . L .

CVIČENÍ ŽEN
Pondělí 19,00 – 20,30 Pokročilé cv. Hana Houžvičková 
(instruktorka aerobiku, mezinárodní certifikát FISAF, III. Tř. rytmické 
gymnastiky a I. Tř. aerobiku)
Pobyty se cvičením u moře i tuzemské. Od 19.9.2005

Step aerobik: 3.10., 31.10.,28.11.,26.12,
Bodystyling: 17.10., 14.11.,12.12,
Mix aerobik: 19.9., 26.9.,10.10.,24.10.,7.11.,21.11.,5.12.,19.11.,

Úterý 19,15 – 20,15 Středně pokroč cv. Veronika Šimková
P  class, Aerobik mix, Bodystyling, Od 6.9.2005
Úterý 20,15 – 21,15 Nácvik sletových skladeb cv. Horčičková M.
 Od 6.9.2005
Středa 19,00 – 20,15 Středně pokroč. cv. Lenka Čepičková
Aerobik mix, Bodystyling, Step aerobik Od 7.9.2005
Čtvrtek 19,00 – 20,00 Zdravotní cvič. cv. Jana Bãumeltová
( učitelka TV na základní škole )
Zdravotně – rehabilitační cvičení v pomalém tempu vhodné pro každou 
věkovou skupinu. Od 8.9.2005
Čtvrtek 18,00 – 19,00 AEROBIK PRO „NÁCTILETÉ“ cv. Veronika
Aerobně - taneční cvičení pro holčičky. Od 8.9.2005

Vstupné jednorázové: 30Kč
Členky TJ SOKOL: 700 Kč/rok, ( možnost cvičení 5x týdně!!! ) 

K dispozici mikroport, podložky, posilovací gumičky, činky, overbaly.

Nově vybudována klimatizace !!!
Nové cvičenky, prosím přihlaste se před cvičením u cvičitelky !

Bližší informace a přihlášky u cvičitelek na jednotl. lekcích,
na tel. 325 552 539 cv. Houžvičková ( večer ).

www.sokol-lysa.cz
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NAŠE MĚSTO VČERA A DNES

1. Prof. MUDr. Rudolf Jedlička

2. Rodný dům prof. Jedličky v Lysé nad Labem
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4. Hrob prof. Jedličky na vyšehradském hřbitově v Praze.

3. Pamětní deska na rodinném domě v Lysé nad Labem, kde prof. Jedlička prožil své mládí.


