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města Lysé nad Labem a okolí www.mestolysa.cz Cena 8,- Kč ZÁŘÍ/2004

V dnešním čísle
najdete:

•   Provozní řády hřišť
- str. 3

•   Přistavování kontejnerů 
- str. 4

•   Vyhodnocení průzkumu 
veřejného mínění - str. 8,9

•    Městská knihovna
- str. 11

•   Veslařské mistrovství ČR
v Račicích - str. 18

Pranostiky
•   V září ještě slunce září.
•   Jsou-li v září noci jasný 

a suchý, nebude po hou-
bách ani potuchy.

•   O sv. Jiljí (1.9.) jdou 
jeleni k říji.

Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá co nej-
více zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických
a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek
a militarií, budov, objektů a i dalších prostor, v nichž všech je ucho-
váváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů
a movitého kul- turního dědictví.
V České republice se nezpřístupňují 
pouze historické památky, které 
jsou oficiálně p r o h l á š e n y 
kulturními pa- mátkami, jako 
jsou známé hrady, paláce
a katedrály, ale otevírají se i de-
sítky dveří soukro- mých a veřejných 
budov (radnic, soudů, církevních institucí, 
škol, obytných domů atd.), které nebývají přístupny veřejnosti 
vůbec nebo pouze příležitostně a částečně.

V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti a je v nich vybí-
ráno vstupné, bývá v tyto dny nabízen speciální program (například 
zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). Desítky měst a obcí 
připravují komponované programy pro své občany i turisty. Seznam 
památek zpřístupněných ve dnech 10. – 19.9.2004 naleznete v katalo-
gu na  internetových stránkách www.ehd.cz

V našem městě budou ve dnech 18. – 19.9.2004
zpřístupněny následující objekty:

Bývalý Augustiniánský klášter z r. 1733 - 18. i 19.9. od 10 do 16 hod.

Evangelický kostel z r. 1787 - 18.9. od 9 do 18 hod, 19.9. od 8 do 12 hod.

Kostel sv.Jana Křtitele z r.1741 - 18. i 19.9. od 9 do 19 hod.

Muzeum Bedřicha Hrozného - 18. i 19.9. 10 – 12h a 13 – 16 hod. 
Expozice Život a dílo orientalisty prof.B.Hrozného (za běžné vstupné)

Zámecký park (otevřen od 10 – 17 hod)
Odborný výklad k sochám a historii parku 18. i 19.9. od 13, 14, 15, 16 hod. 
od hlavní brány do Domova důchodců.

Doprovodná akce:
Cyklovýlet „Po stopách hraběte Šporka“ za památkovým bohatstvím

v okolí Lysé (Karlov, Byšičky, kaplička Sv.Václav, Dvorce,  pro vytrval-
ce případně zámeček BON  REPOS na Čihadlech) s výkladem Bc.Šárky 
Koukalové. Odjezd 18.9.2004 ve 14hod z Husova nám.od budovy rad-
nice. V případě nepříznivého počasí se uskuteční výklad o výše uvede-
ných památkách v zasedací síni v 1.patře Městského úřadu Lysá n.L.

Alena Frankeová, odbor kultury 

Dny evropského dědictví 10. – 19.9.2004

Dne 17.srpna 2004 byla slavnostně přestřižením pásky s iniciálami Kraj-
ského úřadu Středočeského kraje, města Lysé nad Labem, SDI, a dodavatele 
PSVS, otevřena k provozování komunikace v ulici Poděbradova v Lysé nad 
Labem. 

Slavnosti se zůčastnili přítomní investoři, dodavatelé, dále pak hosté, za-
stupitelé a občané města.

Letité požadavky a intervence občanů na rekonstrukci této, dá se říci nej-
horší ulici ve městě byly konečně splněny. Po několika neúspěšných jedná-
ních s SÚS Poděbrady o stavu komunikace písemně požádal v roce 2001 sta-
rosta města na základě projednání v radě MěÚ o podporu náměstka hejtmana 
Střč. kraje pana Karla Vyšehradského o zařazení rekonstrukce komunikace 
Poděbradova do rozpočtu kraje.  
R e k o n s t r u k c e byla zařazena do 
rozpočtu na rok 2003. 

Investice byla nedělitelná pokud 
se týká dodava- telských vztahů, 
neboť stavební činnosti pod 
komunikací tj. ka- nalizace a výměna 
eternitového po- trubí vodovodu
a rovněž tak chod- níky a obrubníky 
byly investiční záležitostí města. 
Krajským úřadem byl vybrán na 
vlastní komunikaci dodavatel PSVS
a městem byl vybrán stejný dodavatel s tím, že zaměstná místní stavební firmy 
jako svoje subdodavatele. Myslím, že volba byla správná, neboť dílo se zdaři-
lo ve smluvních termínech dokončit ke spokojenosti občanské veřejnosti.

Děkuji touto cestou KÚ Středočeského kraje, zejména panu náměstkovi 
Karlu Vyšehradskému, všem dodavatelům stavby, a všem, kteří pomohli tuto 
stavbu uskutečnit. Dále děkuji všem občanům, kteří trpělivě snášeli celou sta-
vební činnost a dopravní náročnost  i ve všech ulicích přilehlých ke stavbě 

Václav Houštecký,
starosta města

Poděbradova ulice v novém
Otevřením nově zrekonstruo-

vané ulice Poděbradova dostala 
Lysá nad Labem další krásnou 
vstupní bránu do města. Uzavírka, 
která trvala s malými přestávkami 
od poloviny měsíce října roku 
2003 do konce měsíce července 
letošního roku, přinesla nejen ob-
čanům Lysé nad Labem chvílemi 
nemalé problémy. Objízdná trasa 
ze Stratova musela být vedena po 
frekventované silnici  přes Ostrou 
a to včetně autobusové dopravy. 
Do problémů se dostaly i firmy 
sídlící za železničním přejezdem, 
které při cestě do Lysé absolvo-
valy trasu přes Stratov. Dlouhá 
doba uzavírky byla ovlivněna 
i tím, že rekonstrukci podlehla 
nejen komunikace, ale i chodníky, 
vjezdy, inženýrské sítě, mostek 
přes vodoteč a částečně i želez-
niční přejezd. Investičně se na 
celé akci podílel Středočeský kraj 
(cca 20 mil.Kč) a město Lysá nad 
Labem (cca 13 mil.Kč). Ten, kdo 
však dokáže srovnat původní ulici 
s tou dnešní, jistě uzná, že tyto 
investice nebyly určitě zbytečně 
vynaložené.

Tomáš Březina,
vedoucí Odboru dopravy

Výstaviště Lysá nad Labem s. r. o

KŮŇ 2004
11. výstava koní a všeho, co k nim patří     

17.9. – 19.9. 2004
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Informace z jednání rady města
Během prázdninových měsíců se 

konala 3 jednání  rady, členové zastu-
pitelstva si už tradičně užívali volna. 
V úvodu je zachycena  navíc poslední 
červnová rada, protože se konala až 
po  redakční uzávěrce červencového 
vydání. 

13. jednání rady města se konalo 
28.6.2004. Po obvyklých úvodních zá-
ležitostech se první bod jednání týkal 
zhotovení kopie sochy Venuše s Kupi-
dem pro zámecký park. Ve výběrovém 
řízení zakázku získal ak.sochař Jiří 
Kačer z Prahy, jehož nabídka byla 
těsně pod hranicí 900 tis.Kč a doba 
zhotovení zakázky do 2 let. Přibližně 
20% bude hrazeno KÚ z Fondu obno-
vy památek.

Dále byly uzavřeny záležitosti 
vedení škol – ZŠ B.Hrozného a ZUŠ 
F.A.Šporka. V ZŠ končí paní Mgr.Ma-
rie Pokorná, která pracovala ve funkci 
ředitelky 11 let, v ZUŠ pan Josef 
Švejda ve funkci ředitele 7 let. Z vy-
hlášeného konkurzu na ředitele ZŠ 
vyšel vítězně pan Mgr.Karel Špecián, 
novou ředitelkou ZUŠ se na základě 
konkurzu paní Vlasta Blažková.

Další personální změna nasta-
la v bytové komisi. Pan Jaroslav 
Cicu byl nahrazen novým členem 
p.Ing.Václavem Zumrem.

Jedním z dalších bodů byl návrh 
tajemníka úřadu na zřízení nového 
místa, a sice referenta regionálního 
rozvoje. Především v průběhu le-
tošního roku se ukazuje, že agendu 
regionálního rozvoje včetně Mikrore-
gionu Polabí  nelze v plném rozsahu 
zajišťovat odborem městského inves-
tora. Nový referent by měl nastoupit 
po výběrovém řízení ve IV.čtvrtletí 
letošního roku. 

Bez připomínek byly schváleny 
termíny jednání rady (12x) a zastupi-
telstva města (4x) pro II.pololetí.

Následovaly tři „stavební“ body. Se 
vstupem do EU je nutné zajistit dodr-
žení hygienických norem i ve školním 
stravování. Proto budou ve ŠJ Eurest 
zřízena samostatná oddělení na zpra-
cování masa, zeleniny, cukrářských 
výrobků, mycího oddělení, včetně 
vodo- a elektroinstalace. Zakázku za 
cca 350 tis.Kč získala firma Stříbrný 
z Lysé nad Labem. 

Přísné normy platí i pro sociální 
zařízení. V ZŠ B.Hrozného č.p.12 je 
nutná jejich kompletní rekonstrukce. 
Zakázku provede firma RS STAV Mi-
lovice za více než 1,2 mil.Kč. Pro leto-
šek se plánuje I.etapa za 364 tis.Kč.

Poslední v tomto bloku bylo roz-
hodnutí o tom, kdo zbourá objekty 
v areálu bývalé Fruty. Po otevření 
5 obálek jedna společnost vypadla 
z důvodu nesplnění podmínek, ze čtyř 
zbývajících se na prvním místě umístil 
BOSTAS z Mladé Boleslavi. Defini-
tivní rozhodnutí ale ještě nepadlo, to 
bude záležet na vyčlenění potřebných 
finančních prostředků.

V druhé polovině jednání byly na 
pořadu vcelku čtenářsky nezajímavé 
body kolem nájmu bytových a neby-

tových prostor apod. Trochu oživení 
přinesl závěrečný bod jednání o umís-
tění vývěsní skříňky KSČM na bývalé 
centrální prádelně na Sídlišti. Po dis-
kusi pan starosta jednání ukončil před 
devátou hodinou.

14. jednání rady města se konalo 
19.7.2004. Vzhledem  k  prázdni-
novému období a teplému počasí se 
postupovalo bez zbytečných okolků. 
Hned první bod byl zajímavý pro radu
a důležitý pro město. Na základě vy-
hlášeného výběrového řízení na nové-
ho provozovatele stálého i letního kina 
komise doporučila ze 4 přihlášených 
paní Nikolu Baranovou z Prahy. Od 
začátku října by nový provozovatel 
měl začít fungovat.

Dále rada schválila finanční pří-
spěvek pro Středisko rané péče Praha, 
které poskytuje služby zrakově těžce 
postiženým dětem ve Středočeském 
kraji.

Personální změny se dotknou
i Městské knihovny. Ke konci roku 
končí ve funkci ředitelky paní Marie 
Zahrádková. Z výběrového řízení 
vzešla její nástupkyně paní Václava 
Šolcová, která již má v knihovně praxi 
a po zapracování převezme funkci od 
1.1.2005.

Finanční odbor připravil rozbor 
hospodaření za I.pololetí 2004 a návrh 
úpravy rozpočtu města. Za uvedené 
období se nepodařilo prodávat pře-
devším pozemky tak, jak bylo naplá-
nováno. Ostatní příjmy a výdaje pro-
bíhaly víceméně podle předpokladů. 
O úpravě rozpočtu bude jednat ještě 
zastupitelstvo města 1.9.2004.

Zajímavým bodem byl návrh na 
úpravu četnosti vyvážení tuhého ko-
munálního odpadu. Odbor správy ma-
jetku předložil 3 varianty svozových 
plánů pro rok 2005. Pokud by zůstal 
zachován stávající plán, náklady by 
vzrostly z 3,2 na 3,7 mil.Kč. Řešením 
je návrh na výměnu nádob (popelnic) 
za větší o objemu 240 l s četností 
vyvážení 1x za dva týdny. Kontejne-
ry 600 a 1100 by se vyvážely týdně. 
Tím by se podařilo udržet náklady na 
zhruba stejné výši – 3,3, mil.Kč. Třetí 
varianta je nejdražší, a sice týdenní 
četnost u všech typů nádob za celkem 
4,9 mil.Kč. Definitivní rozhodnutí 
ještě nepadlo, odbor bude jednat ještě 
s firmou Rethmann a Jeřala.  

Zhruba další 2/3 programu předlo-
žil odbor správy majetku, zprávy se 
týkaly směny bytů, pozemků, nájmů 
atd. Podklady byly velmi dobře při-
pravené, a proto jednání probíhalo 
hladce, ale z  pohledu čtenáře nepříliš 
záživně.

Určitým oživením byla  žádost 
Kostnické jednoty, aby v upomínku 
na evangelický hřbitov (1784-1977) 
mohl být umístěn pomníček do parku 
na rohu Škrétovy a Komenského ul. 
Náklady bude hradit Českobratrská 
církev evangelická. Žádost byla 
schválena.

Litol získá novou prodejní plochu. 
Společnost Ing.Fischera Kaplička si 

pronajala plochu 90m2, která bude 
sloužit prodeji velkých dřevěných 
výrobků jako jsou pergoly, zahradní 
domky, zahradní sedací soupravy
a pod.

Závěrem jednání členové rady vzali 
na vědomí zápis z jednání bytové ko-
mise a po krátké diskusi pan starosta 
jednání ukončil.

15. jednání rady města se konalo 
2.8.2004. Menší počet bodů sliboval 
konec v rozumnou dobu a rovněž teplé 
počasí omezilo dlouhé diskuse.

V prvním bodu rada schválila, že 
Město převezme záštitu nad výstavou 
dětských kreseb jako součásti „Polab-
ského veletrhu knihy“ 2.-5.9.2004. Na 
tuto akci bude poskytnut příspěvek
1 600 Kč z Kulturního fondu. 

Státní podnik Povodí Labe Hr.Krá-
lové požádal o souhlas s umístěním 
dvou parabolických antén 60 a 90 cm 
na střechu ZŠ B.Hrozného. Rada sou-
hlasila, což znamená příjem 20 tis.Kč 
jako nájemné každý rok.

Poměrně dlouhou diskusi vyvo-
lal návrh na změnu rozpočtu 2004 
v kapitolách, týkajících se činnosti 
odboru správy majetku. Zvýšení 
plánovaných nákladů bylo schváleno 
na činnost separačního dvora, na 
častější odvoz tříděného odpadu, na 
odborné posudky při kácení zeleně, na 
opravy a údržbu městského mobiliáře
a dopravního značení. Naopak snížena 
bude částka určená na výkup pozemků 
na parkoviště.

Rovněž správa majetku předložila 
další zprávu o revitalizaci parku 
„Dobrovského sady“. Koncem roku 
2003 byly špatné dřeviny pokáceny, 
nyní jde o výsadbu nových a vybu-
dování cestiček. Vítěznou nabídku 
předložila firma TAXUS St.Boleslav, 
a to pod 480 tis.Kč. Úkolem odboru je 
nyní akci zařadit do rozpočtu 2005.

   Další tři body byly „stavební“. Na 
8 připravovaných stavebních parcel 
v lokalitě Švermova bude zaveden 
zemní plyn. Investici zajišťuje město 
ve výši cca 160 tis.Kč, ale Středočes-
ká plynárenská, a.s., požaduje uzavřít 
smlouvu o spolupráci před zahájením 
akce. Rada neměla námitek. 

   V ZŠ B.Hrozného č.p.1318 se 
během prázdnin překládala dlažba
v I. a II. podlaží. V průběhu práce se 
ukázalo, že bude účelné vyměnit dlažbu
i na schodišťových podestách, při-
čemž vícenáklady budou asi 20 tis.Kč. 
Ani v tomto případě neměla rada 
námitek, protože v budoucnosti by 
náklady byly mnohem vyšší.

Rekonstrukce Poděbradovy ul. 
byla ukončena a stavba byla slav-
nostně předána do užívání 17.8.2004. 
Součástí je i výstavba cyklistické 
stezky, na kterou město získalo dotaci
431 tis.Kč od Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Proto rada schválila 
dodatek ke smlouvě o dílo s firmou 
PSVS, a.s., Praha, která Poděbradovu 
ulici rekonstruovala, aby dotace moh-
la být vyčerpána do 30.9.2004.

Opakovaně se projednávala úhra-

da úklidu ve zdravotním středisku. 
Přijatelným řešením, jak snížit roční 
náklady o více než 70 tis.Kč, je uzavřít 
suterénní prostory, dosud využívané 
Nemocnicí Nymburk. Úklid suterénu 
se bude provádět podle potřeby na 
objednávku. Nové rozdělení nákladů 
připraví odbor správy majetku a před-
loží znovu v září 2004. 

Po krátké diskusi bylo jednání 
ukončeno v neobvykle brzkou dobu 
– už v půl sedmé. 

16. jednání rady města se konalo 
23.8.2004. První blok 5 bodů předlo-
žil odbor městského investora. Rada 
schválila uzavření smlouvy s firmou 
Stavokomplet o zajištění kompletní 
dokumentace na sanaci kanalizace 
v celém městě, aby bylo možné 
žádat o dotace z EU. Inženýrská 
činnost přijde na  2,2 mil.Kč, z toho 
necelá polovina letos. Předpokládané 
stavební náklady do roku 2010 jsou
100 mil.Kč,  které by z  valné většiny 
měly být hrazeny z dotací. Zajímavý 
námět předložila společnost Brazel, 
a to na rekonstrukci Dvora Karlov. 
Vzhledem k tomu, že stavba je v sou-
ladu s rozvojovou strategií města, 
může Brazel žádat o dotaci Minister-
stvo zemědělství. Rada dále schválila 
rozdělení 8 pozemků v lokalitě Třeš-
ňovka na základě výběrového řízení, 
a tak nic nebrání uzavření kupních 
smluv. Byla odsouhlasena i plynofi-
kace Třešňovky, tzn. další smlouva
o spolupráci s STP. I tato akce za 
necelý milion  již bude zahrnuta do 
rozpočtu 2005.

Město  nabízí zájemcům další 
stavební pozemky, protože původní 
zájemce z Liberce podepsal v srp-
nu 2002 kupní smlouvu a nesplnil 
závazky z ní plynoucí. Proto město 
od smlouvy odstupuje a navíc bude  
vymáhat smluvní pokutu.

Jako už tradičně se 1/3 programu 
týkala bytových a pozemkových zá-
ležitostí. Čtenářsky zajímavými body 
bylo projednávání návrhu odboru sprá-
vy majetku na instalaci zpomalovacích 
prahů před křižovatkami s Pivovarskou 
ulicí, kde v polovině srpna došlo 
k tragické dopravní nehodě. Po delší 
diskusi rada přistoupila zatím ke schvá-
lení plastického nástřiku na povrch 
vedlejších komunikací, aby byl řidič 
upozorněn hlukem a vibracemi vozidla 
na nutnost dát přednost v jízdě. 

Dlouhou diskusi vyvolal i návrh 
odboru životního prostředí na zřízení 
lokálního biocentra 3,6 ha na po-
zemcích města ve směru na Stratov. 
Rada ocenila pečlivou přípravu a per-
spektivnost biocentra, ale pro letošní
a příští rok dala přednost péči o zeleň 
v intravilánu města. 

V závěru jednání byl schválen 
program jednání zastupitelstva města 
1.9.2004. Po krátké diskusi týkající se 
výsledků měření hlučnosti v Dywidag 
Prefa pan starosta jednání po půl osmé 
ukončil.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem
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OZNÁMENÍ  VEŘEJNOU
VYHLÁŠKOU

Město Lysá nad Labem obdrželo dne 16.8.2004 od Ministerstva 
životního prostředí závěr zjišťovacího řízení koncepce 

„ Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje“

Zjišťovací řízení proběhlo podle §10d zákona č.100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Podle §16 odst.3 cit.zákona město  zveřejňuje informaci o závěru 
zjišťovacího řízení, a to po dobu nejméně 15 dnů. Do závěru lze 
rovněž nahlédnout na stránkách Ministerstva životního prostředí: 
www.env.cz

Závěr zjišťovacího řízení:
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad 

k závěru, že vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí by se 
mělo zaměřit zejména na následující oblasti:

-  vyhodnocení dopadů na všechny složky životního prostředí (ŽP) 
a veřejné zdraví,

-  vyhodnocení předpokládaných dopadů na zvláště chráněná 
území Středočeského kraje zejména s ohledem na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti,

-  vyhodnocení účinnosti současných kontrolních mechanismů ve 
správě odpadového hospodářství,

-  vyhodnocení vlivů na ŽP k určitým konkrétním územím (např. 
z hlediska stupně ochrany, dopravní zatíženosti a dalších aspek-
tů),

-  stanovení kriterií pro výběr projektů tak, aby byly upřednost-
ňovány projekty řešící zejména problémové oblasti jako je 
nedostatečné napojení obcí na vodovody a veřejnou kanalizaci, 
plynofikace obcí, recyklace odpadů,

-  při vyhodnocení koncepce dodržet hierarchii nakládání s odpa-
dy a vyjmenovaných principů POH SK (tak, jak je uvedeno na 
str.18 oznámení), a to s ohledem na prioritní problémy v ochraně 
ŽP území Středočeského kraje.

Ing. Miloš Dvořák
tajemník  MěÚ

na uzavření nájmu k bytu č. 27,  č.p. 550, Slepá  ul., Milovice-
-Mladá, s podmínkou odkoupení pohledávky, která vznikla 
z dlužného nájemného předchozího nájemce ve výši 193.410,-Kč
a s kaucí  30.000 ,-Kč

Jedná se o byt  I. kategorie  3 + 1 o velikosti  65  m2:  kuchy-
ně 11,60 m2,  pokoj 12,15 m2, pokoj 20,40 m2, pokoj 8,18 m2, 
WC 1 m2,  koupelna  2,60 m2, předsíň 7,90 m2, sklep.

Uzavření nájemních smluv u uvolněných bytů zatížených dlu-
hem na nájmu se řídí pravidly viz Obecně závazná vyhláška Města 
Lysá nad Labem č.10/2003 o hospodaření s byty ve vlastnictví 
města.

Písemné nabídky na uzavření nájmu k výše uvedenému bytu 
zasílejte nebo osobně doručte na adresu Městského úřadu 
v Lysé nad Labem, odbor SM, Husovo nám.23, Lysá nad Labem
do  14. 9. 2004  včetně.

Nabídky vyhodnotí Rada Města Lysá nad Labem.

Bližší informace podá  odbor správy majetku, budova MěÚ,
II. poschodí, pí Iva Absolonová  - tel.: 325 510246.

V případě změny podmínek nájmu nemusí pronajímatel uzavřít 
smlouvu s žádným subjektem a může být vyvěšena nová nabídka.

I. Absolonová

Město Lysá nad Labem vyhlašuje záměr

Provozní řády hřišť
1) Rekreační areál (bývalý pionýrský areál)

Provozní doba :
Areál je otevřen denně od 9.00 do 21.00 hod.
Dopoledne od pondělí do pátku od 9.00 do 12.00 hod. je využíván 
přednostně odborným učilištěm.

U správce areálu p. Nováka je možná rezervace určitého hřiště na
tel. 325 553 136 nebo mobil 728 720 654.

V areálu je zakázána konzumace alkoholu a užívání návykových 
látek, manipulace s otevřeným ohněm a vstup se psy.

Jízdní kola patří do stojanu u vchodu. Jízda po areálu je zakázána.
Návštěvníci se řídí pokyny správce areálu. Není dovoleno jakkoli 

poškozovat hřiště a vybavení.
Vstup pouze na vlastní nebezpečí

2) Víceúčelové hřiště u ZŠ J.A. Komenského 
v Lysé nad Labem

Základní informace:
1/ Víceúčelové hřiště u ZŠ J.A.Komenského je majetek Města Lysá 

nad Labem.
2/ Správcem hřiště je Jaroslav URBAN,Sídliště 1455,Lysá nad Labem 

tel .723358492 nebo 325551706.Vstup na hřiště je možný pouze 
se souhlasem správce , s kterým si předem dohodněte den a čas. 
Na kurt je pak nutno nastoupit do deseti minut jinak bude hřiště 
dáno k dispozici jinému.
Správce zajišťuje v provozních hodinách na hřišti dozor a zodpoví-
dá za svěřený majetek/hřiště,mobilní vybavení/, za otevření
a uzamčení hřiště a jeho úklid. 

3/ Hřiště je určeno pro tyto sporty -volejbal,nohejbal,basketbal,tenis
a malou kopanou.

4/ Při vstupu na hřiště je nutné se přezout do sportovní obuvi s měk-
kou podrážkou!

5/ Vstup na hřiště pouze na vlastní nebezpečí !
V případě nepříznivého počasí bude hřiště uzavřeno.
 O uzavření hřiště rozhodne správce.

POPLATKY:
Osvětlení hřiště 30,- Kč/hodinu
Úklid a údržba hřiště 10,- Kč/hodinu /osoba
Děti a studenti  zdarma

V OBJEKTU HŘIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO:
- vstupovat na umělý trávník v kopačkách s koženými gumovým nebo 

kovovými špunty -kouřit ,pít alkohol,manipulovat s otevřeným ohněm
-provádět jakékoliv činnosti spojené s poškozováním  hřiště a přísluš-

ného zařízení, vjezd jízdních kol a motocyklů, vstup se psy

PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba o svátcích a prázdninách jako v neděli

       měsíc
den od

září
do

říjen 
do

listopad
do

Pondělí 15 .00         21.00      20.00
    
18.00

Úterý 15 .00          21.00      20.00
    
18.00

Středa 15 .00         21.00      20.00
 
18.00

Čtvrtek 15 .00         21.00      20.00
   
18.00

Pátek 14. 00      21.00      20.00
   
19.00

Sobota 10 .00         21.00      20.00
   
19.00

Neděle 10 .00         21.00      20.00
   
19.00
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Přistavování kontejnerů v měsíci září 2004
(podrobný přehled)

Den místo přistavení/kont. čas roz- čas
  vozu svozu
1.sobota: ul.Čechova  1xTDO, 1xBIO 7:00 hod 10:00 hod
4.9.04 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 K Borku  1xTDO,  1xBIO 9:00 hod 13:00 hod
 u Cukr. vlečky 1xTDO,  1xBIO 9:30 hod 14:00 hod
3.sobota: u Cuk. vlečky  1xTDO, 1xBIO 7:00 hod 10:00 hod 
18.9.04 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
 ul.Čechova 1xTDO, 1xBIO 9:00 hod 13:00 hod
 Řehačka 1x TDO 9:30 hod 14:00 hod 
3.pondělí: ul.Čechova 1xTDO 8:00 hod 11:00 hod    
20.9.04
3.úterý: Sídliště 1xTDO  8:00 hod 11:00 hod
21.9.04
3.středa: Kačín 1xTDO  8:00 hod 11:00 hod
15.9.04
3.čtvrtek: Na Mlíčníku 1xTDO 8:00 hod 11:00 hod
16.9.04
3.pátek: Litol – K Borku 1xTDO 8:00 hod 11:00 hod
17.9.04

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

referent SM  Černá B.

Upozornění:
Znovu žádáme občany, aby dodržovali Obecně závaznou vyhlášku Města 

Lysá nad Labem č. 6/2003, kterou se mění a doplňuje OZV o čistotě ve městě
č.2 z roku 1997.

V Č1.III - Čistění chodníků, místních komunikací a veřejných prostranství
Stávající odst. 1) byl nahrazen novým zněním:
l ) Čištěním chodníků se rozumí zametání, kropení, odstraňování trávy, plevele, 

bláta, odpadků a dále jiných nečistot, odklízení sněhu a posypového materiálu.
Byly doplněny nové odst. 1 a) a 1 b) ve znění:
la) Vlastník přilehlé nemovitosti je povinen odstraňovat větve stromů, které 

přesahují do chodníku a brání občanům v chůzi.
1 b) Vlastník přilehlé nemovitosti je povinen v zimním období neprodleně 

zajišt‘ovat posyp chodníku tak, aby byla zajištěna jeho bezpečná schůdnost při 
sněhu a náledí. 

Město Lysá n.L. k tématu stanoviště kontejnerů:
V celém městě na stanovištích kontejner ů začali občané tvořit skládky. Nej-

hůř na tom je ulice Čechova. Přistavováni velkoobjemových nádob probíhá 
průměrně 1 x za 14 dní na každém stanovišti. Rozpis přistavování na celý rok 
vychází v lednovém vydání Listů, poté je každý měsíc v Listech aktualizován. 
Také na každém stanovišti je připevněn rozpis pro dané stanoviště. V době 
mezi přistaveními je k dispozici separační dvůr. Na separační dvůr kromě 
běžného odpadu patří hlavně nebezpečný odpad /lednice, pneumatiky, barvy 
atd./. NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ NA STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ

Papír, sklo, plast ukládáme do kontejnerů na tříděný odpad.
Žádáme občany o ukázněnost při likvidaci odpadu. Ani jeden z nás se ne-

chce celý rok dívat z okna na skládku. V době mezi přistavením kontejneru je 
k dispozici SEPARAČNÍ DVŮR v bývalé Frutě.

Provoz:  PO 9,00 -12,00 13,00 - 17,00
 ST 9,00 -12,00 13,00 - 17,00
 SO 9,00 -12,00

Přestože je v Čechově ulici upozornění, aby zde občané netvořili skládku, 
každý den se najde někdo a přiveze nějaký ten pytel s odpadky, sedací soupravu, 
a jiné. Možná si dají tito nepořádnici pokoj až dostanou pokutu. Věříme, že se 
většina občanů z Lysá n.L. podílí na udržování pořádku, těm ostatním bychom 
rádi připomenuli, že za udržení čistoty na veřejných prostranstvích město zaplatí 
nemalé částky, které by bylo možné využít jinak.

B. Černá, Odbor SM

Železniční modelářský kroužek
při Městské knihovně vás zve na:

„provoz modelového kolejiště“
při příležitosti Dne železničářů.

Od 20.9.04 do 24.9.04
ve výpůjčních době knihovny.

Srdečně Vás zveme.

Tak jezdíme a chodíme opět po novém! Po dalším novém! Mám na mys-
li ulice Sokolskou a Poděbradovu. Září novotou, zdobí a především - jsou 
funkční! Dle mého občanského a laického názoru patří ony komunikace
k tomu nejlepšímu, co v současné době v Lysé je. Dobrý povrch vlastní 
vozovky, nové chodníky, parkovací místa... a samozřejmě i to, co není vi-
dět - rekonstrukce vodovodu či kanalizace. Rekonstrukce Sokolské ulice 
byla naplánována již za minulých období, ale vědomě přesunuta na letoš-
ní rok - mimo jiné i kvůli dotaci ze státních prostředků. No neberte to...! 
Rozsah rekonstrukce se také podstatným způsobem rozšířil - díky kana-
lizaci, vodovodu, nepříznivým zemním poměrům a neplánovaně opozdil
a to i díky mrazům, se kterými je však obvykle nutno v zimě počítat. Akce 
„Poděbradova“ se podařila především díky významnému počinu kraje, 
který na vozovku uvolnil nemálo milionů. Poděkujme tedy i vedení kraje 
a krajským zastupitelům - lyským občanům i dalším, za úspěšný lobbying 
v náš prospěch. Město financovalo to , co je v zemi a to, co je městské, 
tedy od obrubníků dále ( vodovod, osvětlení, chodníky, vjezdy, úprava 
zeleně...). Také za mnoho milionů.

Škoda jen, že se proti rekonstrukci Poděbradovy ulice stavěli místní 
zastupitelé jedné politické strany, protože podle jejich podřeknutí, je 
každá nově vybudovaná ulice, chodník, investice úspěchem „ vlád-
noucí „ skupiny, což nemohou potřebovat, protože jsou opozicí. Pro 
nás - ostatní - je ale rozhodující, že je ulice konečně hotová a může se 
konečně využívat. Takže osobně děkuji normálně myslící většině, že 
při demokratickém hlasování ona akce prošla. Vždy mě potěší, když 
slyším obyvatele města i návštěvníky Lysé z jiných oblastí chválit, 
jak se Lysá poměrně rychle vyvíjí k lepšímu, co je za městské pení-
ze nových ulic, chodníků,.... Na druhou stranu třeba nemáme bazén 
nebo zimní stadion. A kulturní dům s cenově přijatelnými a džentl-
menskými podmínkami. Tak jak jsem si povzdechl výše, nicméně
s nadějí - „někdy příště“!

Mirek Firman

A zase o kus dál...

NEBUĎTE LÍNÍ:  TŘIĎTE ODPAD
Středočeský kraj ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností 

EKO-KOM realizuje v souladu se závěry krajské koncepce a plánu hospo-
daření s odpady celokrajský pilotní projekt „ Intenzifikace sběru využitel-
ných složek komunálních a obalových odpadů“.

Hlavním cílem projektu je na území Středočeského kraje výrazně zvýšit 
množství odděleně sebraných a recyklovaných složek komunálních odpadů 
jako jsou např. papír, plasty, sklo a kovy.

Jedním z výstupů pilotního projektu v tomto roce je i celokrajská 
propagační a informační kampaň zaměřená na zvýšení zapoje-
ní veřejnosti do třídění odpadů. Kampaň bude probíhat na přelo-
mu září a října na rozhlasových stanicích Blaník, Relax a Čro Region
a dále ve všech Denících Bohemia ve Středočeském kraji. Do vybraných okres-
ních měst ve Středočeském kraji budou také rozeslány „startovací balíčky“ pro 
třídění odpadů. Bude se jednat o 3 barevně rozlišené plastové tašky (modrá, ze-
lená, žlutá). Tašky jsou určené k odkládání separovaného odpadu v domácnosti 
a budou potištěny informací o tom, které druhy odpadů se do nich mají ukládat. 
Součástí zásilky bude i letáček, kde významné osobnosti kulturního, politické-
ho a sportovního života budou vyzývat ke třídění odpadů. Cílem kampaně je 
„nastartovat“ třídění odpadů v domácnostech, které odpady dosud netřídí.

Vzhledem k pozdnímu datu a kapacitě Listů najdete další informace k tomuto 
projektu na všech úředních deskách Městského úřadu Lysá n.L. a prostřednic-
tvím kabelové televize.

odbor správy majetku města
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Blahopřejeme
Motto: „Mezi pýchou a pokorou se nachází něco, 

čemu patří život -  odvaha.“      Theodor FONTANE

Městský úřad v Lysé nad Labem blahopřeje jubilantům, kteří 
oslavili své významné narozeniny v měsíci červenci a srpnu

80 let
pan Miloš Houdek, Sokolovská 1183, nar. 14.7.1924 
pan Jaroslav Šťastný, Okružní 1501, nar. 18.7.1924
pan Jiří Hůja, Čechova 694, nar. 18.7.1924
pan František Sedláček, K Borku 384, nar. 18.7.1924
paní Jiřinka Šafářová, Sídliště 1466, nar. 9.7.1924
paní Anna Zítková, Družstevní 283, nar. 24.7.1924
paní Božena Loudová, Zámek 1, nar. 29.7.1924
paní Vlasta Mrázková, Zámek 1, nar. 30.7.1924
pan Jiří Zámečník, Zámek 1, nar. 25.8.1924
paní Marie Polívková, Brigádnická 1633, nar. 1.8.1924
paní Anna Jakubcová, Školní náměstí 42, nar. 16.8.1924

85 let
paní Antonie Kaplanová, Klicperova 1600, nar. 31.7.1919
paní Jadwiga Veškrnová, Zámek 1, nar. 4.8.1919
paní Věra Kazmarová, Sídliště 1458, nar. 13.8.1919

90 let
paní Anna Novotná, Okrsek 106, nar. 4.8.1914
paní Marie Rylichová, Zámek 1, nar. 14.8.1914
paní Anežka Mejzrová, Sídliště 1461, nar. 26.8.1914

91 let
paní Marie Štěpánová, Okrsek 104, nar. 2.8.1913
paní Anežka Vaculová, Jedličkova 1399, nar. 12.8.1913
paní Jiřina Havlenová, Zámek 1, nar. 14.8.1913

92 let
pan Jaroslav Čurý, Zámek 1, nar. 14.8.1912

94 let
paní Helena Nováková, Lom 1000, nar. 3.8.1910

Alena Frankeová,
odbor kultury

Vážený pane starosto, ohledem 
k tomu, že delší dobu máme vý-
bornou spolupráci s Hasičskou 
dechovou hudbou z Lysé n.L., 
chtěl bych vás krátce informovat 
o účasti Lyského orchestru na 
Festivalu krajanských dechovek
v republice Chorvatsko.

Dechová hudba je u nás v Chor-
vatsku kulturním projevem, kte-
rým se lišíme od ostatních národů
a menšin zde žijících, a proto je 
také oblíbená. Na Daruvarsku, 
kde žije většina příslušníků české 
menšiny v Chorvatsku, působí de-
sítka dechových kapel. Aby se tato 
tradice uchovala, pořádáme ročně 
festival, který mimo jiné motivuje 
naše kapely k činnosti. Značný pří-
nos k popularizaci dechové hudby 
dává právě účast Vaší hudby,
a vůbec kapel z ČR, kde je úroveň 
takové hudby po všech stránkách 
vyšší.

Hasičská hudba z Lysé, kterou 
vede ing. Jiří Fišer, letos popáté 
vystupovala na našem festivale. 
Kromě festivalu, který se konal 
20.06. 2004 v krajanské osadě 
Daruvarský Brestov, orchestr měl 
ještě dva celovečerní koncerty:
v den příjezdu 18.6. v Masarykově 
domě v krajanské osadě Herce-

govec,v sobotu 19.6. v Českém 
národním domě v Daruvaru,
v neděli 10:30 tradiční prome-
nádní koncert v lázeňském parku 
v Daruvaru.

Pro naše krajany je tento zájezd 
nezapomenutelným hudebním 
zážitkem, protože vždycky uslyší 
něco pro ně nového a atraktivního. 
O to se pravidelně postará umě-
lecký vedoucí hudby, p. Miroslav 
Císař, který právě navrhl Vaši 
dechovku, že dobře zná poměry
a situaci u nás.

Uvedené zájezdy by se určitě 
nemohli realizovat, kdyby orches-
tr neměl pochopení a podporu Vaší 
městské správy, poněvadž naše 
instituce jako pořadatel nemůže 
finančně hradit cestovné a jiné 
náklady, které v dnešní době ne-
jsou nízké. Jménem Svazu Čechů
v republice Chorvatsko děkuji 
Vám osobně a všem, kteří na jaký-
koliv způsob přispěli, aby se tento 
zájezd mohl uskutečnit.

S nadějí,že se naše spoluprá-
ce nejenom udrží, ale zkvalitní, 
srdečně Vás všechny v Lysé 
zdravím.

Předseda rady pro kulturní 
činnost Svazu Čechů v RCH,

Jaroslav Klubíčko

Lyská hasičská dechovka

Krásný hudební prázdninový 
večer mohla ve čtvrtek 22. čer-
vence zažít stovka posluchačů 
na koncertu ženského pěveckého 
sboru Belle Canto z Kanady. 
Krásné hlasy devatenácti zpěva-
ček rozezvučely klenby kostela 
sv. Jana Křtitele, na jehož opravu 
se v rámci dobrovolného vstup-
ného vybralo více než tři tisíce 
korun. Vzácným hostem koncer-
tu byl kanadský velvyslanec Bru-
ce Jutzi (na snímku). Jeho slova 
bezprostředně po koncertu mluví 
za vše: „Byl to kouzelný koncert 
v nádherném kostele, lemovaný 
nádhernou řekou a městem.“

Koncert připra-
vilo pár nadšenců 
za pomoci římsko-
katolické farnosti
a Města Lysá nad 
Labem. Představi-
telé města přijali 
účinkující před kon-
certem v obřadní 
síni v budově rad-
nice. Tohoto milého 
setkání se zúčastnili 
i zástupci místního 
chrámového sboru.

Sbor Belle Canto byl něko-
likrát oceněn na Kanadském 
národním hudebním festivalu
a třikrát získal první umístění
v Kanadské rozhlasové soutěži 
pěveckých sborů. V Lysé si po-
sluchači v jeho podání mohli kro-
mě světové klasiky vyslechnout
i původní kanadskou tvorbu.

Zvláštní poděkování patří 
panu Jiřímu Ambrožovi, Papír 
- Hračky, Sokolská 1713, Lysá 
nad Labem, který byl sponzorem 
celého večera.

Jzk

Kanaďanky zpívaly i velvyslanci

Město Lysá nad Labem Vás zve na 
představení Divadla Járy Cimrmana

„Vyšetřování ztráty třídní knihy“
18.10.2004 od 19.00 hod 

v Biografu na Husově nám.
Vstupné 150,-Kč

Předprodej: 
Po,St-14.00-18.00 h

MěÚ-A.Frankeová,odbor kultury 
Tel.: 325 510 212
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Hledat, co je pevné
Žít znamená rozhodovat se. Alternativou našeho rozhodování je dobré či 

zlé, případně lepší či horší. Rozhodnout se musí člověk vždycky sám. V tom 
spočívá naše lidská odpovědnost. Máme-li se jí zhostit, jak se sluší a patří, 
musíme mít ovšem z čeho vybírat. Křesťanská víra je jedním z nosných
a věky osvědčených životních modelů. Ve své biblické podobě se realizuje 
ve světě, ale nenechá se světem svázat. Vede k svobodě, ale odmítá anarchii. 
Usiluje o spravedlnost, ale vrcholem všech hodnot činí lásku. Nevzít v úvahu 
tento křesťanský životní postoj při hledání toho svého, by byla určitě škoda. 
Pro ty, kteří se s ním chtějí blíže seznámit, nebo otevřít tímto směrem výhled 
svým dětem, jsme od září či od října připravili několik informačních cyklů:

Pro děti 1.– 7. třída
Vyprávění z Bible (středa 16,00; ZŠ B. Hrozného)

Pro děti 8.- 9. třída
Co věříme (pátek 16,30; fara; od října)

Pro mládež
Formulujeme svou víru (pátek 18,00; fara)

Pro dospělé
Vykládáme Bibli (středa 19,00; fara; od října)

Individuelní rozhovory dle dohody.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické,

nám. B. Hrozného 442, Lysá n.L.,

Mgr. Emanuel Vejnar, farář

A kdopa nám to hrá(l)?
Přeci Hudba Praha ( bývalá 

Jasná páka) ! Špičková kultovní 
kapela! Konečně také něco jiného, 
než dechovka, smyčcový kvartet, 
komorní pěvkyně, dechové trio, 
popík,...i když proti nim v zásadě 
nic nemám. Konečně se dostalo
i na nás, „ mladé“!

Kapela Jasná páka byla založe-
na v roce 1981, a to v době, kdy 
vznikaly a působily i jiné kapely 
obdobného ražení a zaměření
( Visací zámek, Žabí hlen,...). 
Směr Jasné páky byl dán přede-
vším zakládajícím členem a géni-
em tohoto druhu hudby Michalem 
Ambrožem a dalším „frontma-
nem“ Vláďou Dádou Albrechtem. 
Osobně bych tuto skupinu zařadil 
mezi rockovo – punková novovln-
ná sdružení. Skupina se vyznačo-
vala i poměrně vysokým počtem 
členů ( kolem 9), zajímavostí byl 
i v tomto počtu zahrnutý uječený 
ženský sbor v počtu dvou až tří. 
Již od svého založení dokázala 
zaujmout nás, posluchače a fa-
noušky (mnohdy vysokoškoláky) 
a tou dobou samozřejmě i hlídače 
a posuzovatele ideologické čis-
toty, syrovým zvukem, zpěvem, 
zjevem a především texty. A tak 

se stalo, že v roce 1983 kapela
z „ oněch“ důvodů zanikla, protože 
se znelíbila vrchnosti a po určitých 
personálních změnách, kdy se

Vláďa Albrecht opět věnoval 
výtvarnému umění , kdy odešel
i bubeník David Koller (ano, je to 
ten známý David Koller z Lucie ), 
se objevila Hudba Praha. Personální 
složení se dnes ustálilo na Michalu 
Ambrožovi (kytara, zpěv), Bohouši 
a Vláďovi Zatloukalovi - (kytary, 
zpěv), dále jsou to Jiří Jelínek - ba-
sovka, Karel Malík - saxofon, zpěv, 
Michael Šimon Šimůnek - bicí,
a toho času dvojčlenný babský 
sbor - Jarmila Jamajka Koblicová
a Petra Studená. Na rozdíl od pánů 
se ta děvčata dost mění ( myslím 
tím celé kusy, nikoli osobní vzhled 
konkrétních...). S kapelou , bohu-
žel, už nehraje Jan I. Wunsch, který 
zemřel, a Ludva Eman Kandl, můj 
bývalý spolužák z gymplu, s nímž 
jsme společně hráli v hudební sku-
pině Amára ( pamatujete, Amára 
bývala taková zelená limonáda 
nevšední chuti a vzhledu...).

Takže 9. července byl v let-
ním kině koncert Hudby Praha. 
Ono dění sice mělo začít kolem
19. hodiny, ale vzhledem k vyčká-
vací taktice , způsobené počasím 

a následnou filozofickou zásadní 
otázkou ( kino nebo leťák), se 
fakticky začalo až v půl deváté. 
Předkapely ( mladé okresní forma-
ce) nakonec předkapelami nebyly - 
hrály až po. Řekl bych, že posunutí 
začátku moc nevadilo, časem přišlo 
i více posluchačů. V těch sedm ho-
din večer to vypadalo poměrně hro-
zivě, protože počet členů hudebního 
tělesa a pořadatelů na jedné straně 
se zhruba rovnal počtu poslucha-
čů... Osobně jsem čekal, že bude 
nabito, proto jsem neváhal zakoupit 
vstupenku v předprodeji. Jinak
z organizačního hlediska neshle-
dávám závad, pořadatelská služba
( naši hasiči) byla perfektní, nikdo 
neudělal žádný průšvih a nikomu se 
nic nestalo. A to počasí se nakonec 
také uklidnilo a umoudřilo - ale 
byly to nervy...

Kapela zahrála řadu svých 
„pecek“ i z dob Jasné páky a při 
jejich poslechu ( ony často stačí 
i výmluvné názvy písniček) bylo 
celkem jasné, proč kapela za „ to-
táče“ vadila! Takže zazněly Máma 
- Táta ( máma = alkohol, táta = 
rock´n ´roll), Brejle ( „ někam ti 
asi zapadly ...růžový brejle), Ma-
elstrom ( který všechno stahuje
a drtí), Špinavý záda, Všechno je 

naopak i Pal vocuď, hajzle!, o které 
se traduje, že na jednom koncertě se 
svěřepě tvářící a bojovně naladěný 
Michal Ambrož tolik vložil do textu 
a řval refrén „ pal vocuď, hajzle!“, 
doprovázený ryzím soundem ky-
tar, takovým způsobem, až jistý 
dohlížející a donášející nervově 
nevydržel a vycouval ze sálu. To 
byl tenkrát průšvih! Zazněly i další 
kusy a posledním přídavkem byl 
puňkově laděný kus Mámo neper/ 
Paralet, kde mimo výzvy mámě, 
aby neprala, načež ona odpovídá , 
že Miloši, Leoši, Miloši joooÓÓ, 
spatřila doktorka Mrázová letět po 
obloze Paralet, směřující k zenitu 
a vrhající na zem stín, aby pak ona 
posléze běžela za manželem dok-
torem Mrázem... Věřím, že kromě 
mě i ostatních posluchačů si přišli 
na své i tanečníci, blbnoucí u pódia. 
Takže závěrem - stálo to za to, kul-
turní odbore našeho MěÚ, respek-
tive dámy tam pracující, díky díky 
moc! Při této příležitosti mě napadá 
i nutnost vyčlenění finančních pro-
středků pro zastřešení pódia našeho 
městského letního kina v některém 
( co nejbližším) finančním rozpočtu 
města. A teď už opravdu závěrem - 
nešlo by napříště pozvat a objednat 
Visací zámek? Mirek Firman

Konečně byla v Lysé zas jednou pořádná kapela...

Nový školní rok 2004/2005
Školní vyučování začne ve středu 1. září 2004 a bude v prvním polo-

letí ukončeno v pondělí 31. ledna 2005. Období vyučování ve druhém 
pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2005.

Podzimní prázdniny
připadnou na středu 27. a pátek 29. října 2004.

Vánoční prázdniny
budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2004 a skončí

v neděli 2. ledna 2005. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2005.
Jednodenní pololetní prázdniny

připadnou na pátek 4. února 2005.
Jarní prázdniny

v délce jednoho týdne budou probíhat na okrese Nymburk
od 7. do 13. února 2005.

Velikonoční prázdniny
připadnou na čtvrtek 24. a pátek 25. března 2005.

Hlavní prázdniny
budou trvat od pátku 1. července do středy 31. srpna 2005. 

Do nového školního roku přejeme všem dětem hodně jedniček, správné 
kamarády, spoustu pohody a dobré nálady!

V. Bodnárová, odbor školství a kultury
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6. červenec je státním svátkem. Současně je však 
v naší zemi i významným datem pro všechny křes-
ťany, hlásící se k dědictví české i světové reformace. 
Upálením M. J. Husa bylo kdysi této snaze po obnově 
křesťanské církve pověděno kategorické “ne”. Svět si 
musel počkat ještě dalších sto let, nežli se v něm re-
formní myšlenky trvale prosadily.

Při letošní vzpomínkové slavnosti konané po listo-
padu 89 v Lysé nad Labem už popatnácté, pozdravil 
přes 130 účastníků pan starosta Václav Houštecký. 
Hlavní tématický příspěvek pronesl proděkan Evan-
gelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Jakub 
Trojan. V roce 1969 ještě jako libišský farář pochová-
val v Praze Jana Palacha.

Nosnou myšlenkou jeho projevu byl důraz na Huso-
vu odpovědnost vůči svědomí. Ta posilovala jeho vaz-
bu na Krista a ve sporných polohách oslabovala respekt 
vůči instituci církve. Moderátor shromáždění podtrhl 
skutečnost, že přednášející je učitelem téže univerzity, 
na které působil Mistr Jan Hus.

Součástí slavnosti bylo vystoupení “Peregrinova 
kvarteta” (kytara, housle, violoncello, flétna, zpěv) 
hrajícího irskou lidovou hudbu. Mladí umělci zaujali 
nejen svým projevem, ale i svým věkem, který nepře-
sáhl patnáct let. Jejich třičtvrtěhodinový koncert vyzněl 
ve dvoraně Evangelického sboru velice příjemně.

Přibližně třicet účastníků se pak 
odebralo z náměstí Bedřicha Hrozné-
ho na Husovo náměstí. V čele průvodu 
šli zástupci pořadatelských organizací, 
starosta Václav Houštecký a farář 
Emanuel Vejnar. Přečtením dvou 
úryvků z Husových dopisů a polože-
ním kytic u Husovy busty zde byla 
slavnost ukončena.

Lyská husovská slavnost se postup-
ně stává společensko-kulturním feno-
ménem i pro širší okolí. Letos ji navští-
vila početná skupina občanů Brandýsa
a Čelákovic. Souvisí to bezesporu 
s tím, že jde o akci v rámci regionu 
ojedinělou s vysokou úrovní a konanou 
v pěkném parkovém prostředí.

Emanuel Vejnar

Slavili jsme

Středa 1. září 2004.
Školní budovy otevřely své dveře, 

tiché chodby se rozezvučely, lavice se 
zachvěly spolu s těmi, kteří do nich 
usedli.

Tuto atmosféru a několik jiných 
vzpomínek mně povyprávěla ve svých 
vzpomínkách paní učitelka Milena Slu-
sarčuková z Lysé nad Labem a já sem 
si vyprosila jejich uveřejnění ve Vašich 
listech, do kterých velmi ráda zasílala 
své příspěvky.

Terezie Procházková

Pani učitelka Slusarčuková vypráví:
Narodila jsem se v Lysé n.L. Vyrůsta-

la jsem již od dětství v prostředí, kde se 
denně hovořilo o škole. Tatínek, jménem 
Bohumil Pařízek, byl ředitelem Základní 
školy Bedřicha Hrozného od roku 1941 
do roku 1945, kdy byl násilně dán do 
předčasné penze. Maminka pracovala 
v pozdějším věku pro jeden textilní 
závod v Praze.

Měla jsem sestru o dva roky mladší. 
Obě jsme toužily být jako tatínek. Stát se 
učitelkami. Toto přání se nám vyplnilo. 
Sestra učila na gymnáziu v Jablonci nad 
Nisou a já jsem našla uplatnění ve svém 
rodišti.

Učila jsem matematiku. Milovala 
jsem tento těžký předmět  a myslím, že 
jsem své žáky a žákyně připravila do ži-
vota tak, aby na ně rodiče byli hrdi a aby 
oni sami v životě něco dokázali.

Dále jsem učila občasnou nauku, 
dějepis a byla jsem první angličtinářka 
po sametové revoluci. Měla jsem hodně 
žáků. Mé zaměstnání mně bylo vším
i když děti někdy zlobily. Nebyly však 
vůči mně nikdy agresivní, jako je tomu 
často dnes. K výchově hodně pomáhali 
žákovské knížky, do kterých jsme zazna-
menávali prospěch dětí, nebo také jejich 
prohřešky. Mimo těchto žákovských 
knížek byly ještě rodiče seznamováni 
během školního roku s prospěchem
a chováním svých dětí na rodičovských 
sdruženích. Byla čest pro rodiče slyšet 
pochvalu na své dítě. Nebo naopak po-
bídka, aby se dítěti více věnovali.

Můj muž byl také učitelem. Jeho 
obor byla ruština a občanská nauka. Měl 
svůj systém, který se propaguje v dnešní 
době. Naučit své žáky předmět hrou. Žel 
zemřel a já jsem zůstala se svým nemoc-
ným synem sama.

Do důchodu jsem odešla v 57 letech. 
Vzpomínky na léta strávená ve školství 
jsou stále živé i když je mně již 76 let.

Můj dovětek:
Jsme v domově důchodců. Odložila 

jsem tužku a své poznámky. Přišla sest-
řička do pokoje se svačinou. S chlebem 
namazaným máslem a na něm kopec 
nastrouhaného kedlubnu. Bylo radostí 
dívat se, jak pani učitelka s chutí svou 
svačinu snědla.

Obě se na sebe usmály. Poutá je spo-
lečná vzpomínka. Vzpomínka učitelky
a žačky. Jsem z toho dojata. Láska a ná-
maha se vrací člověku. Zcela jinak, než si 
kdy představoval.

Od jedné paní jsem dostal krás-
né psaní. Vím co se sluší odepsat 
a poděkovat. To je samozřejmé, 
ale jak. Napsat dopis do obálky, 
ten by si snad přečetla. Poslat 
pohlednici  našeho města, ta sice 
zaujme, ale každý komu rukama 
projde, si podvědomě přečte i ty 
dvě věty, víc se jich tam stejně ne-
vejde. Nebo napsat dopis a osob-
ně to vhodit do schránky, jenže to 
se dostane do té spousty reklam-
ních letáků a i s nimi zmizí. Také 
je možné, aby napsané předal 
poslíček ale to z vlastní zkuše-
nosti určitě ne. Ještě mladý, tedy 
ne sklerotický, jsem byl požádán, 
abych předal důležitý vzkaz. Po 
čtrnácti dnech jsem překvapen zí-
ral na dva mladé rozesmáté lidi co 
spolu stojí. Blekotal jsem nesmy-
slné výmluvy a omluvy, přitom 
v kapse ten zmuchlaný dopísek. 
Kdepak, poslíček ne! Je tu mož-
nost to napsat do „Listů“. Sice ten 
poslíček by to dodal dříve i kdyby 

to nosil po kapsách. Ale „Listy“ 
mají svoji úroveň, ty čtou lidé 
inteligentní, štítící se bulváru, kde 
se píše o těch, kteří nejsou slavní 
jen svými skandály se proslavují-
cí.“Listy“ jsou seriózní, snad to 
tedy otisknou, není to přece žádná 
soukromá korespondence.

Ta paní je totiž bývalá ředitelka 
Základní školy Bedřicha Hrozné-
ho v Lysé nad Labem. “Bývalá“-
-to je pojem. Vzpomínáme na 
slavné bývalé kantory, které ani 
vyjmenovat nelze, byla by to víc 
než celá stránka jmen. Tedy za 
všechny alespoň jednoho-ředitele 
Františka Komerse. Starosta So-
kola, člen „Tyla“. Ten, když v té 
pohnuté době hrál ve „Fidlovač-
ce“ slepého Mareše a zpíval „Kde 
domov můj...“, tak celé hlediště 
bylo v slzách. Také ta „bývalá“ 
paní ředitelka nebyla pokorná 
za svým stolem, ale dokázala co 
nikdo před ní. Hledala a hledala 
základní kámen školy, aby byl od-

halen při oslavách výročí. Necho-
dila do školy jako do zaměstnání, 
ta ví co je to dobrý kantor. Tedy 
citát z jejího dopisu:

„Vnesl jste svým pohledem kus 
poezie do všedních dnů. Stále vi-
dím tu prostou planou růži, vyrůs-
tající z kamení a úhoru. Není snad 
lepší symbol pro práci kantora 
křísící a pěstující vzdělanost.“

To není jen bývalá ředitelka, 
to je jeden ze vzácných ryze 
českých kantorů. My všichni žáci 
té staré dobré školy, jsme se vždy 
těšili na prázdniny. Pro paní ředi-
telku teď nastávají krásné dlouhé 
prázdniny, ale určitě nesloží ruce 
do klína. Vážená paní ředitelko,
v září mají svátek Marie,  mějte se 
svátečně každý den z těch příštích 
a užívejte je v pohodě. Můžete se 
pyšně ohlédnout co za Vámi je vi-
dět, paní ředitelko POKORNÁ.

Vladimír Kříž

PŘIŠEL MI DOPIS
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1. Jakým způsobem vytápíte svou domácnost?
Ekologické topení je použito v 91% domácností, pouze 9% topí uhlím.
2. Topíte-li uhlím, uvažujete o přechodu na ekologický způsob vytápění?
Z 253 dotazovaných nemá 56% zájem o přechod na jiný druh paliva, většinou z ekonomických důvodů. 
3. Třídíte odpad?
Většinou ano, a to ze 72%. Těch, kdo odpad vysloveně netřídí je 14%.
4. Zajímá Vás životní prostředí ve městě, kde žijete?
 S ohledem na situaci kolem spalovny a obchvatu se očekával vysoký zájem, takže 84% kladných odpovědí nepřekvapilo. Jen 4% 
tazatelů nemá zájem o životní prostředí.
5. Za ekologicky nejpříznivější způsob nakládání s odpady považuji:
V této otázce vyhrálo třídění a recyklace na celé čáře s 81%, 15% dává přednost spalování a „skládkaři“ tvoří jen 4%.
6. O záležitosti kolem spalovny nebezpečných odpadů ve městě se zajímám:
I zde se daly tušit výsledky. 65% tazatelů se zajímá o spalovnu. Těch, koho nechává spalovna klidnými, je 22%.
7. S provozem spalovny (za předpokladu dodržování všech zákonů a limitů) souhlasím:
Výsledky dobře korespondují s předchozím bodem. Zelenou spalovně dává 59% respondentů, naopak vyslovených odpůrců je 9%.
 8. Městský úřad Lysá nad Labem a Krajský úřad Středočeského kraje uskutečnily řadu akcí, které ukazují, že stav životní-
ho prostředí ve městě není horší než v jiných místech ČR. Tyto záležitosti sleduji a jsem s nimi spokojen:
 48% tazatelů je vcelku spokojeno (ano + spíše ano), těch nespokojených je 30%. Vysoký podíl je nerozhodných – 21%, a z výsled-
ků vyplývá úkol přidat na aktivitě. 
9. Ochranu životního prostředí kontroluje celá řada státních úřadů. Jejich činnosti důvěřuji:
Obdobně jako v předchozím bodu dopadly státní úřady a orgány. 46% spokojených, 41 % nespokojených, úřady by tedy měly 
podstatně přidat.
10. Znám činnost ekologických sdružení Arnika a Lysin, chci jim pomoci, případně se stát jejich členem:
 Výsledek je poněkud překvapující: 14% sympatizantů, 8% neutrálů a 77% těch, kteří se neztotožňují s ekologickými hnutími. Pro-
centa stojí přinejmenším za zamyšlení.
11. Městský úřad vydává měsíčník Listy. Pravidelně jej čtu a s jeho úrovní jsem spokojen:
Výsledek příjemně překvapil, 58% tazatelů jsou čtenáři Listů s kladnou odezvou. 20% nečte Listy a 22% je nespokojeno s úrovní 
měsíčníku.
12. Dění ve městě přibližuje i kabelová televize Manola. Tuto televizi sleduji:
 V tomto bodu výsledek překvapil nepříjemně, i když se dal očekávat. Celých 82% respondentů nesleduje vysílání TV Manola a jen 
12% má možnost sledovat ji doma.
13. Pokud bude signál TV Manola šířen pomocí mikrovln ( bezdrátově jako satelit),
mám zájem o připojení v ceně 1500 – 2000 Kč:
I v tomto bodu nastalo nepříjemné překvapení – 80% obyvatel nemá zájem se připojit na kabelovou TV.

Městský úřad v Lysé nad Labem uspořádal prostřednictvím studentů 
Obchodní akademie Lysá nad Labem ve dnech  23. 6. až 25. 6. 2004 
průzkum veřejného mínění na téma životní prostředí a informovanost 
lyských občanů. 

Celá akce proběhla po pečlivé předchozí přípravě a ve spolupráci 
MěÚ a OA. Studenti byli rozděleni do několika skupin, každá skupina 
měla určený úkol ve stanovené části města. Někteří byli vysláni do ulic 
města s dotazníky, které se týkaly způsobu vytápění domácností, třídění 
odpadu, spalovny, měsíčníku Listy či lokální televize Manola. Další 
skupina studentů zpracovávala informace na PC a na závěr vypracovala 
statistický přehled. Postřehy studentů se objevily na webových stránkách 
Obchodní akademie Lysá n. L. ( www.oalysa.cz).

Během komunikace s občany získali studenti cenné zkušenosti. Na 
jedné straně byli překvapeni, kolik lidí bylo ochotno odpovědět na
14 otázek průzkumu, někteří dokonce se zájmem diskutovali o proble-
matice. Setkali se však i s opačnou reakcí, v lepším případě s nezájmem, 
v horším s arogancí. Zajímavé je, že vstřícný přístup měli především star-
ší obyvatelé města, mladší spíše nejevili zájem o spolupráci.

Průzkum je samozřejmě přínosem městu. Výsledky mají MěÚ napo-
moci k řešení ekologie města. Studentům se projekt líbil a získali řadu 
nových poznatků nejen teoretických, ale hlavně v komunikaci s lidmi, 
která má velký význam pro jejich budoucí povolání. 

studenti Obchodní akademie Lysá nad Labem

Jaké tedy byly konkrétní výsledky průzkumu? Při přímém dotazování 
studenti oslovili 1 219 respondentů, což bylo pro všechny příjemným 
překvapením. Lze říci, že v Lysé nad Labem je asi 3 800 domácností, tzn. 
že byla získána přímá odezva ze zhruba 1/3 města. V korespondenčním 
průzkumu prostřednictvím Listů bylo získáno pouhých 14 odpovědních 
lístků, což  bylo naopak překvapení nemilé.

Komentář k  otázkám a odpovědím je založen na souhrnu obou částí 
průzkumu a týká se procentního rozložení odpovědí. U většiny otázek 
byla použita 5-ti bodová stupnice (ano, spíše ano, nevím, spíše ne, ne).

Co říci závěrem? K organizačnímu zajištění a zpracování ze strany OA 
nelze mít sebemenších připomínek. Aktivita a nadšení studentů si zaslou-
ží podtrženou jedničku a ani nikdo z dotazovaných si nemůže stěžovat na 
nevhodné chování a přístup studentů.

Jistě lze diskutovat o tom, že otázky někdy nebyly formulovány tak 
přesně, jak by měly. Rovněž výběr respondentů byl náhodný, nikoliv 

exaktní podle sociálního a věkového složení atd. Ze strany Arniky bylo 
kritizováno znění otázky č.7, kde text v závorce je zavádějící. Rovněž 
jeden ze čtenářů Listů kritizoval způsob sestavení otázek, které se týkají 
více skutečností.

O to však tak úplně nešlo a určitě se nikdo nebude dohadovat o nějaké 
procento. Důležité je, že akci se podařilo uskutečnit ve velice krátké době, 
s téměř nulovými náklady,dobře organizačně zajištěnou, s perfektními
a rychlými výstupy – k dispozici je celá kniha, naplněná čísly a grafy, jak 
dopadly odpovědi v jednotlivých ulicích. Zájemci mají možnost prostu-
dovat kompletní výsledky na MěÚ v úředních dnech.

Zajímavé jsou především tendence, které jsou patrné z připojených 
grafů. Ukázalo se, že tímto způsobem lze efektivně zjistit názory na udá-
losti ve městě nebo třeba na akce, které se připravují.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Jak dopadl průzkum veřejného mínění
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Vyhodnocení průzkumu veřejného mínění



10 11

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 9/2004 LISTY města Lysé nad Labem

V září vás prostřed-
nictvím Listů seznámím 
s nově registrovaným 
významným krajinným 
prvkem Stromořadí
u kaple sv. Simeona. 

Stromořadí roste 
v obci Čihadla na jejím 
západním okraji. Jedná 
se o oboustranné jírov-
cové stromořadí složené 
z 35 dožívajících stromů. 

Původní stromořadí bylo vysazeno jako typický barokní krajinný prvek
v první polovině 18. století z podnětu hraběte Františka Antonína Šporka. 
Spojovalo bývalou formální úpravu okolí loveckého zámečku Bon Repos 
s areálem kaple sv. Simeona. V době, o které se zmiňuji, zde stál zámeček 
Bon Repos, kaple sv. Jeronýma s bytem pro kněze a beneficiáta, v sever-
ním rohu zahrady byl umělý pahrbek  20 loket vysoký v němž byl byt 
pro poustevníka. Areál kaple sv. Simeona tvořila dvojice andělů – Anděl 
blažené smrti a Anděl žalostné smrti a dále dvě obří kamenné lebky do 
kterých se několikrát do roka umisťovalo světlo. Výše zmíněné plastiky 
byly od M. B. Brauna a vznikly okolo roku 1717. Po smrti hraběte Šporka 
připadl zámeček Bon Repos k benáteckému panství a jeho význam po-
stupně upadal. V současné době již zámeček nevlastní ČR – Ministerstvo 
obrany, ale obchodní společnost, která hodlá zámeček i okolí upravit.

Stromořadí, které je registrováno jako významný krajinný prvek, není 
původním stromořadím, ale jeho hmotovým nástupcem. Dle velikosti 

stromů lze usuzovat, že bylo založeno na přelomu 19. a 20. století. Vzhle-
dem ke stáří stromů a jejich zdravotnímu stavu však nebylo vyhlášeno 
jako stromořadí Památných stromů, ale pouze jako významný krajinný 
prvek, který je vzhledem k harmonickým vtahům v krajině a k prová-
zanosti s místní historií vhodné ošetřovat a následně obnovit tak, aby 
původně zamýšlená kompozice nebyla ochuzena.

Za odbor ŽP Stanislav Svoboda

Přírodní rezervace a významné krajinné prvky v Lysé nad Labem a okolí

Dne 11. července 
2004 se konal již třetí 
ročník Mezinárod-
ních slavností Labe. 
Tuto akci zajišťovalo 
sdružení ARNIKA ve 
spolupráci s Minis-
terstvem životního 
prostředí a sdružením 
PARTNERSHIP za 
mediální podpory De-
níků Bohemia. 

Těchto slavností se 
účastní lidé na celém toku Labe, od pramene po ústí do Severního moře. 
V rámci České republiky se oslav zúčastnila mimo Lysé nad Labem
i města Děčín, Špindlerův Mlýn, Mělník, a Litoměřice. Za Lysou nad 
Labem celou slavnost připravilo občanské sdružení LYSIN za přispění 
MěÚ Lysá nad Labem, odboru životního prostředí. 

Jak uvedla hlavní pořadatelka Hana Marcaníková přítomným téměř 60 
účastníkům slavností, „sešli jsme se zde, abychom upozornili na význam 
Labe v rámci životního prostředí. Musím říci, že za posledních pět let se 
kvalita vody velmi zlepšila. Řeka je stále častěji využívána i pro koupání, 
jak tomu bylo za mého dětství.“ 

Po úvodu následovalo několik informací o současném stavu řeky 
s přihlédnutím k vodním stavbám v okolí Lysé nad Labem a na zvláště 
chráněná území navazující na řeku. 

Poté vyzvala hlavní organizátorka všechny přítomné ke koupeli v řece 
a následné návštěvě informačního stánku sdružení ARNIKA, kde byly 
pro zájemce připraveny informační letáky o Slavnostech Labe a o proble-
matice ochrany řeky, zejména v souvislosti s jejím splavněním na dolním 
toku. Kdo z přítomných měl zájem mohl zakoupením symbolické stužky 
podpořit veřejnou sbírku na ochranu labského údolí.

Přes poněkud chladnější červencové počasí se našlo několik odváž-
ných, kteří přeplavali Labe. Pro tyto odvážné byla v cíli připravena malá 
odměna.

Po příjemně strávených chvílích u vody se všichni přítomní shodli na 
tom, že za rok přijdou znovu a oproti letošnímu roku si určitě zaplavou.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

Mezinárodní slavnosti Labe

kaple sv. Simeona na Čihadlech

pohled na stromořadí

Den bez aut 2004
Ve středu 22.9.2004 proběhne již 12. ročník celonárodní akce Den 

bez aut. Vyhlašovatelem této akce jsou Děti Země - Klub za udržitel-
nou dopravu, koordinátorem je Ministerstvo životního prostředí ČR. 
Ke Dni bez aut se může připojit každý, komu není negativní vliv dopra-
vy na životní prostředí a zdraví lidí lhostejný. V loňském roce se k této 
akci připojilo formou besedy, vydání tiskové zprávy, výstavy nebo 
pěším pochodem téměř 290 organizací v 69 městech. Nejpopulárnější 
akcí byly však cyklojízdy, které se uskutečnily ve 34 městech.

V Lysé nad Labem tuto akci poprvé zajišťuje Městský úřad Lysá nad 
Labem, odbor životního prostředí spolu s občanským sdružením LY-
SIN. Ke Dni bez aut bude uspořádána cyklistická jízda městem, která 
má za cíl upozornit na přítomnost cyklistů na silnicích a na mnohdy 
zbytečné používání aut ve městě. Předpokládaná trasa povede od kaple 
v Dobrovského sadech v Litoli, ulicí Mírovou přes nadjezd, Jedličko-
vou ulicí na Husovo náměstí a kolem kostela ke škole J.A.Komenské-
ho. Začátek je stanoven na 16. 30 hodin. Zveme všechny příznivce kola 
a zdravého způsobu života, aby se této lehce sportovní akce zúčastnili
a podpořili tak Den bez aut 2004.

za odbor ŽP
Svoboda Stanislav

 LINDE +
 WIEMANN CZ, s.r.o.

Linde + Wiemann CZ, s.r.o. Jedličkova 1356, 289 22 Lysá nad Labem, 
výrobce lisovaných a svařovaných dílů a jejich modulů pro automobi-
lový průmysl

hledá k zakoupení pozemky o rozloze 5 000 - 10.000m2 v okolí 
Lysé nad Labem (do 40 km) s výrobní halou o ploše cca 2 000m2

a sociálním příslušenstvím.

Nabídky zasílejte na e-mail d.papackova@linde-wiemann.cz nebo na 
adresu firmy.

Bližší informace: PhDr. Dana Papáčková, tel.: 325 510 811
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Beletrie pro dospělé
Mámy – Vlasta Pittnerová (Vybrané povídky vypovídají o mámách, které jsou, 

ať se to komu líbí nebo nelíbí, duší každé rodiny. To, pokud  nejsou ušlápnuté 
mužem neurvalcem.)

Vášnivá vdova – Thea Devineová (Justin Reynell svou nevlastní matku dosud 
nezná, ale už ji nenávidí. Mladá žena, která očarovala jeho otce a dost možná i způ-
sobila jeho smrt, má přijet z Indie do Londýna a Justin se ji chystá odhalit jako zla-
tokopku a vražedkyni. Nepočítá však s její krásou – ani se silou vlastní rodiny.)

Milostné dopisy – Frieda Birkner-Mahlerová (Lady Cecilie žije v Anglii na 
panském sídle Candafortu. Ve své německé vlasti byla zasnoubena s doktorem 
Edgarem Preisserem, pak ale ke všeobecnému údivu zasnoubení zrušila a provda-
la se za podstatně staršího lorda Dallisona. S Edgarem si však ze staré náklonnosti 
stále ještě příležitostně dopisuje. Takový dopis jí jednoho dne někdo ukradne
a také Edgarovi se jeden ztratí, včetně přísně tajných poznámek... K vyřešení za-
peklitého případu je povolán z Paříže detektiv Morais.)

Normandie: SS útočí – Leo Kessler (Pověstný Den D se nesmazatelně zapsal 
do historie 2.sv. války. O tom, jak Spojenci invazi v Normandii chystali a také 
úspěšně uskutečnili, byla napsána řada knih. Leo Kessler však zaznamenal onen 
dramatický zvrat ve válce z jiného úhlu – z pohledu poražených.)

Horká noc jako stvořená pro zločin – Jeffery Deaver a spol. ( Soubor dvaceti na-
pínavých povídek. Jednotliví autoři se navzájem překonávají ve svých fabulacích 
a čtenáři až bere dech, jak rozmanitými způsoby lze zpracovat tak zdánlivě fádní 
téma, jako je horko, parno, vedro či žár.)

Nezkrotná dáma – Rexanne Becnel (Sarah Palmerová je lehkomyslná kráska, 
obdařená temperamentem, který ji neustále přivádí do nesnází. Naposledy ro-
zezlila rodinu úmyslem uprchnout s mužem pasoucím jen po jejím tučném věnu. 
Příbuzní její nepřijatelný plán rázně zmařili a za trest ji poslali k nevlastní sestře 
na skotský venkov. Po příjezdu na venkovské sídlo Sarah zjistí, že sestra s rodinou 
odcestovala do Glasgow. V nové situaci se Sarah rozhodne všem dokázat, jak 
vzorně se dokáže chovat i bez dozoru.)

Ztracený ranč – Louis LAmour (Hopalong Cassidy obdrží od honáka Petea 
Melforda, svého starého kamaráda, dopis s naléhavou prosbou o pomoc. Po 
příjezdu však zjistí, že přítel byl zavražděn a ranč, který přenechal neteři Cindy 
Blairové, beze stopy zmizel. Ve snaze vypátrat Peteova vraha a Cindyin majetek 
se Hopalong nechá zaměstnat na rozlehlém ranči zvaném Box T. Tam postupně 
odkrývá hrůzné a životu nebezpečné tajemství.

Naučná literatura pro dospělé
Tajnosti českých hradů a zámků – Jan Bauer (Kniha o tajnostech a zajímavos-

tech českých hradů a zámků zahrnuje texty  o dvaceti třech těch nejznámějších, ale 
i méně známých. Ke krátké a čtivě napsané historii vždy přídává některé zajíma-
vosti, pověsti a nevynechává ani nadpřirozené bytosti, které se místy zjevují.)

Cestovatel na perutích času – Vojtěch Zamarovský – Pavel Toufar (Vydejte se 
spolu s námi na dobrodružnou výpravu proti toku neúprosného času do dalekých 
hlubin historie lidstva, v níž se snoubí gigantické egyptské pyramidy s dalšími za-
niklými skvosty dávného stavitelského umění, úchvatné malby s výjevy ze života 
bohů, vládců i prostých lidí s klínopisnými záznamy.)

Nový Zéland – (Tento průvodce nám představuje pozoruhodnosti, pláže, trhy
a slavnosti v každém městě, nabízí tipy kam na procházky, cesty malebnou kraji-
nou a tématické výlety, nabízí možnosti, kde se dá na Novém Zélandě ubytovat, 
kam na jídlo a též informace o dopravě.)

Chorvatsko – (Jedinečné průřezy a plány podlaží vám umožní nahlédnout do 
veřejných budov a památek, nabízí 600 barevných fotografií Chorvatska v celé své 

kráse, najdete v něm i přehledné trojrozměrné mapky z ptačí perspektivy, které 
vám přiblíží čtvrti, ulice a budovy. V oddílu Nezbytné údaje, doplněném obrázky, 
se dozvíte, jak používat místní měnu a dopravní prostředky.)

Beletrie pro děti
Dáreček a jeho trampoty – Josef Drmota (Tato knížka je věnovaná především 

dětem, ale humorné příběhy v ní zajisté rád vyhledá také nejeden dospělý čtenář. 
Rozhodně by si ji měli přečíst ti, kteří si toužebně přejí pořídit malého čtyřnohého 
kamaráda.

Hejkálek ze starého lesa – Zuzana Nováková („Byl jeden starý, prastarý les. 
Měl svoje veverky, lišky i jezevce. Měl svoje kukačky sovy i vrány. Měl svoje 
bludičky i světýlka na močálu. Chybělo mu jen jedno: hejkal. Hejkálek.A to ten 
starý, prastarý les mrzelo...“

Doteky noci – Lenka Lanczová (Chodit do stejné střední školy společně 
s oběma staršími a ke všemu úspěšnějšími sourozenci, natož o ročník níž, připadá 
Nikole jako vyložený handicap. Nikola je přesvědčená, že zná pravý důvod, proč 
je vždycky až ta druhá, a rozhodne se s tím skoncovat.)

Nové videokazety
Ostatní

Pyramidy – Díky současnému výzkumu a nejnovějším archeologickým ob-
jevům, natáčení na příslušných místech, pozoruhodné rekonstrukci a moderní 
CGI animaci Pyramida roste a reprezentuje starověkou minulost zcela novým 
způsobem. Nejenom, že se dozvíme, jak a proč byl tento neobyčejný monument 
postaven, přímo to uvidíme.

Komedie 
Bratři jak se patří – Bláznivá komedie o dvou bratrech, kteří mají velkou chuť 

do života a jedno tělo. Jsou siamská dvojčata, ale dokážou spolupracovat, takže 
to pro ně není takový handicap. Problémy však nastanou, když se Walt chce stát 
filmovou hvězdou a Bob je naopak stydlivý.

Pozor, hodný pes! -  Packu na to, že se vám toto „nepřekonatelné“ rodinné dob-
rodružství s Molly Shannon, Liamem Aikenem a Kevinem Nealonem bude líbit! 
Čeká vás příběh plný „huňatého dovádění , u kterého se budou smát děti i dospělí“. 
Dvanáctiletý Owen má nového psa Lupču, který neumí pouze sedět, stát a válet 
sudy... umí také mluvit.

Napětí
Amnézie – Pozdě večer přichází Kimberly za svým lékařem. Je těsně před ner-

vovým zhroucením a na uklidnění ji dá sedativa. Co se začne odehrávat za dveřmi 
noční ambulance neví nikdo jiný než on sám.  Na druhý den se mladá žena probere 
v nemocnici po děsivých snech. Lékař ji uklidňuje, že jsou to pouze důsledky 
sedativ. Noční můra se zhoršuje a Kimberly je stále víc přesvědčena, že je obětí 
znásilnění a sny jsou krutým zrcadlem skutečnosti. Uznávaný a respektovaný lékař 
se podrobí dvěma testům DNA. Oba testy jsou však negativní.

Návnada – Studenti Luke a Roger nejsou nic jiného než mladíci, kteří si chtějí 
pořádně užít života na kolejích. K tomu samozřejmě patří i atraktivní dívky. Jenže 
Lukovi se na poslední známosti něco nezdá. Jakoby to byla bytost z jiného světa. 
Po několika podezřelých úmrtí začíná s nebezpečným vyšetřováním a sledováním 
stvoření, která mají  i druhou, odpornou tvář...

M. Zahrádková

 Nové knihy ve fondu Městské knihovny

Přibude v našem městě další památník, pomníček připomínající někdejší exis-
tenci evangelického hřbitova v parčíku na nároží Komenského a Škrétovy ulice, 
v sousedství Komenského zákl. školy. Byl založen v roce 1784 v době osvícených 
Josefových reforem a připomíná, s jakými obtížemi jejich světlo těžce pronikalo na-
hromaděnou tmou. Na konci roku 1781 vyhlášený toleranční patent umožňoval sice 
zdaleka nikoli rovnoprávnou, ale přece jen zákonnou existenci křesťanů jiných vy-
znání než římskokaolického. Ti kteří se k němu hlásili to v těch prvých dobách své 
existence neměli snadné v životě ale, jak se ukázalo hned při prvých zesnulých v je-
jich řadách, neměli to mít snadné ani po smrti. Jejich římskokatoličtí spoluobčané se 
domnívali a nesnadno jim to bylo vymluvit, že půda hřbitovů by byla znesvěcena, 
kdyby v ní spočinuli sice také křesťané, ale jinak svou víru vyznávající, a proti jejich 
pohřbívání na hřbitovech nejen protestovali, ale i násilně se bránili. Je to smutná
a pro nás, křesťany, zahanbující historie, ale nelze jí nezmínit, máme-li porozumět, 
proč v Lysé bývaly dva hřbitovy. Vzniklou situaci úřady vyřešily vlastně ústupkem 
té nám nepochopitelné a doslova za hrob jdoucí nevůli a povolily evangelíkům zřídit 
si, ovšem na vlastní náklady, evangelické hřbitovy. Ke stavbě kostela, fary a platu 
duchovnímu, které na sebe vzali, to nebylo snadné a byl to vlastně trest za nepokoje, 
které vznikly, které nezavinili a jejichž obětmi se tak podruhé stali.

Zřizujeme-li dnes tento památník, vedou nás k tomu tři důvody. Předně bychom 

si přáli, aby toto místo zůstalo respektováno v podobě parčíku, jak je tomu dnes. 
Spočívají na tomto místě pozůstatky zesnulých časově vzdálených dob, které při 
zrušení hřbitova  v roce 1977 nebylo již možno exhumovat a přemístit.

Rozhodli jsme se však pro zřízení tohoto pomníčku také z toho důvodu, aby nám 
křesťanům připomínal slovy Bible pověděno, že „jeden je mistr váš, Kristus, vy pak 
všichni bratři jste“. A ano, víc, aby nám připomínal, že všichni lidé jsou si rovni, že 
jak dárcem tak posledním našeho života, ať jsme kdokoliv je Bůh.

Třetím důvodem je pak úcta a dík těm, kteří tento hřbitov zřizovali a tu spočinuli. 
Úcta a dík, že toto břemeno ke všem ostatním, které měli, na sebe vzali, aby pravdě
a svědectví o ní, které chtěli svému národu a svým potomkům vydat, zůstali věrní.

Kdo by chtěl poznat aspoň zčásti podobu bývalého evangelického hřbitova, je za-
chována v podobě několika pomníků, které členové sboru ČCE přemístili na zahra-
du fary do sousedství evangelického kostela. Je mezi nimi původní pomník slavného 
lyského rodáka, prof. B. Hrozného, syna někdejšího lyského evangelického faráře, 
V. Hrozného (na obecním hřbitově, kam byly pozůstatky B. Hrozného přemístěny, 
je pouze replika původního pomníku), pomník někdejšího majitele lyského zámku 
a panství Angličana J. Andrewse, superintendenta české reformované církve h.v. Fr. 
Filipiho a další. Za Kostnickou jednotu, sdružení evang.

křesťanů, místní odbor v Lysé n/L. D. Molnár

Další památník v Lysé
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O prázdninách se mně dostala 
do ruky povídka z předtoleranč-
ní doby. Jmenuje se “Staré časy 
v Nové Lysé”. Vyšla v almanachu 
“Palma věkův” vydaném roku 1892 
v Pardubicích. Zaujala mne zejména 
místem děje. Odehrává se v Lysé 
nad Labem. Tajný evangelík Pavel 
Peřina, syn chalupníka Jiříka Peřiny, 
se roku 1670 setká na Pražské cestě, 
v lese nedaleko Václava, s katolic-
kým misionářem. Pavel ho vezme 
na vůz a veze do města. Misionář 
však záměrně mine faru a vyjádří 
přání přenocovat u Peřinů. Celou 
rodinu jeho příjezd notně vyděsí. 
Zejména, když jim začne vyprávět, 
kde mají ukryty zakázané knihy. 
Nad otevřenou skrýší se však ukáže, 
že se pod sutanou skrývá pro víru ze 
země uprchlý exulant Hermon, který 
přichází do rodného města s nákla-
dem literatury. Chce jí doplnit knihy, 
které zabavili a zlikvidovali skuteční 
misionáři.

Historické povídky samozřejmě 
nejsou dokumenty. Přesto však 
vždycky vycházejí z doložených 
fakt. Z Lysé skutečně odešlo po Bílé 
hoře (1620) pro víru mnoho jejích 
obyvatel. Nejvíce v roce 1628, kdy 
ke stále vzdorujícímu městu přitáhlo 
císařské vojsko, aby ho přivedlo 
k “pravé víře”. Doloženo je i to, že 
Lysá ležela na trase, po níž do Čech 
v době temna chodili evangeličtí ka-
zatelé a kudy se kolportovala zaká-
zaná literatura. Bible, vytištěná roku 
1722, uložená ve sborovém archivu, 

je toho dokladem. O přítomnosti 
tajných evangelíků svědčí záznamy 
z výslechů “kacířů”. Ve sborovém 
archívu jsou zápisy z vyšetřování 
devíti lyských občanů odsouzených 
v roce 1748 za rouhání a přecho-
vávání luterských knih. Hlavním 
důkazem existence rozsáhlého evan-
gelického podzemí je ovšem vznik 
evangelického sboru vzápětí po vy-
dání tolerančního patentu (1781).

Pro nás místní jsou určitě ne-
smírně zajímavá jména. Vedle Pe-
řinových z Vokrsku, Hermonových
z Tržiště, Kettnerových, Francových 
a kořenáře Horáčka je zmiňován
i litolský Florián, Práchenský, Vít 
Tržický a Brynych z Kostomlat. Při 
noční schůzce u Peřinů si zástupci 
těchto rodin slibují, že budou své 
děti vychovávat tak, aby “uhájily 
bázeň Boží čistou” a aby až vyros-
tou, dokázaly stejně vychovat i své 
potomky. Jména uvedená v povídce 
se skutečně po vydání tolerančního 
patentu objevují v zakládajícím 
seznamu lyského evangelického 
sboru. Znamená to, že se nejméně 
po čtyři generace slib spříseženců 
podařilo udržet. Dodnes se objevují 
některá z nich ve sborové kartotéce 
a mezi účastníky bohoslužeb. I tato 
evangelická tradice patří k Lysé. 
Není panská, ale lidová. Akcentuje 
přesvědčení, věrnost a čest. Není 
mnoho měst, které se mohou tak 
historicky hlubokou a současně stále 
nosnou kontinuitou pochlubit.

Emanuel Vejnar

Přesvědčení, věrnost a čest

30. září 1717  byla vysvěcena kap-
le Povýšení sv. Kříže, která byla sou-
částí špitálu, jenž nechal na Karlově 
v roce 1715 stavět hrabě Špork. Špitál 
byla čtyřhranná budova s ambitem, 
uvnitř dvůr se studnou uprostřed. Na 
stranu směrem k lesu vyčnívala výše 
zmíněná kaple. Rozměry kaple  byly 
snad: „ 34 lokte dlouhá, 15 loktů širo-
ká a 21 loket vysoká“. Vnější strana 
byla ozdobena štítem s římsami
a ornamenty. Okolo bylo 8 pilířů,
8 oken. Nad oltářem stála socha ukři-
žovaného Krista. Na malé věžičce 
byly dva zvonky.

23. září 1741 dostalo město Lysá 
od hraběte Sweerts - Šporka darem 
pozemek po vyhořelém domě na 
dnešním Husově náměstí. Později 
zde byla nákladem 3210 zlatých 
postavena nová radnice. Byla jed-
nopatrová obdélníkového půdorysu 
s podloubím.  Zajímavé je nesou-
měrné rozmístění oken, které je dáno 
prostorem místností. 

V září 1923 proběhly v Lysé 
druhé volby do obecního zastupi-
telstva. Zastupitelstvo mělo celkem

36 členů. Výsledky byly následující: 
Republ. str. zemědělská – 6 členů; 
čsl. str lidová – 6 čl.; živnostenská
a obchodní středostavovská str. – 5 
čl.; čsl. komunistická – 5 čl.; národně 
demokratická str. – 4 čl.;  čsl. socia-
listická ( národně sociální ) str. – 4 
čl.; nezávislá soc. dem. str dělnická 
– 4 čl.;  a čsl. soc. dem. str. dělnická 
– 2 čl. Na základě toho byl starostou 
zvolen Josef Vodňanský, dvěma ná-
městky  A. Jareš a MUDr. F. Tichý.  
Rada města byla devítičlenná.
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Muzeum Bedřicha Hrozného,

Lysá nad Labem

Z kroniky mého dědy 
Jak vnímal můj děda situaci v naší vlasti před sedmdesáti lety, v roce 1934. 

Děda zapsal:
„V měsíci dubnu a začátkem května je stále velké vedro. Od poloviny dubna 

do 4. května bylo 30 stupňů tepla. Po celou dobu neprší, je sucho a fouká silný 
vítr. Neprší ani v měsíci červnu. Labe se v Litoli mohlo místy na šířku přejít jen 
pod kolena vodou. Obílí vesměs uschlo. Pro rolníky je to katastrofa. Déšť přišel 
až 27.června, sice vydatný, ale polomrtvé obilí to nemohlo vzkřísit. Krmení pro 
dobytek nenarostlo žádné. Rolníci vlivem této katastrofy hodně prodávají. Řez-
ník dává za 1 kg živé váhy 1 Kč za skot, 4 až 5 Kč za 1 kg mrtvé váhy u prasat.“

Ani stát na tom nebyl nejlépe. Děda píše: „Stát se zadlužuje. Příjmy pohltí 
nezaměstnaní, přes jednu miliardu ročně. Pak dráhy, též deficit přes miliardu, 
úroky ze státních dluhů také tolik.“

Uvážíme-li, že se celkový státní dluh vyšplhal v následujícím roce na 40 mi-
liard Kč a litr mléka stál v té době něco málo přes jednu korunu, je ekonomické 
srovnání těchto údajů s dnešní naší situací víc než nápadné.

Václav Mrkvička

Vybraná data měsíce září

Doprava ve městě
Zvítězil rozum. Budeme mít, doufejme, konečně obchvat města. Dle vyjádření 

v tisku, schválili krajští radní první etapu výstavby obchvatu od mostu přes Labe, 
k silnici na Ostrou. Stoprocentní jistota stavby však není. Již dnes (v době psaní 
této glosy) se formují odpůrci stavby a shánějí protestní podpisy. Jednu takovou 
zkušenost již máme. Na výstavbu čerpací benzínové stanice pod nadjezdem, kde 
by nikomu nevadila, bylo už vydané stavební povolení a přesto, díky odporu ně-
kolika jedinců, stojí dnes pumpa uprostřed města. To už bychom neměli v případě 
obchvatu dopustit! A nejen to. Měli bychom vytvořit maximální podmínky, aby na 
první etapu navazovala ihned druhá a celý obchvat byl dokončen. Za to by se měli 
zasadit všichni rozumní občané města. Obchvatu se vzdát nesmíme!

Není pochyb o tom, že automobilová doprava je jedním z největších znečiš-
ťovatelů životního prostředí. Exhalace spalovacích motorů se výrazně podílejí 
na klimatických změnách, které nabírají katastrofické rozměry. A jejich intenzita 
stoupá.

I situace v našem městě začíná být neúnosná. Zápach spáleného benzínu se 
šíří ulicemi. Přejít silnici na přechodu v době dopravní špičky, vyžaduje mnohdy 
pevné nervy. Těch slušných řidičů, kteří vás i po několikaminutovém čekání pustí, 
není mnoho. Zlenivěli jsme. Málokdo chce chodit pěšky. Doufám jen, že nám 
nezakrní nohy, a že nedopadneme jako ti ptáci na Galapágách, kterým zakrněla 
křídla, protože přestali létat. Byla by to škoda, některé nožky jsou opravdu pěkné.

Co pro zlepšení situace může učinit město? Především je nutné omezit vjezd 
automobilů do města tím, že prosadíme maximálně možný zákaz stání na komuni-
kacích, mimo vyhrazená parkoviště. Tak to učinily v mnohých městech a funguje 
to. Velice by věci prospělo začít ihned s výstavbou záchytného parkoviště s do-
statečnou kapacitou na litolské straně za podchodem. Vhodné by bylo i rozšíření 
jednosměrných komunikací. Musí však k tomu být dobrá vůle a přesvědčení, že 
jde o prioritu a zdravé životní prostředí nás všech.

Ještě jedno upozornění. Začala škola a frekventovaná komunikace z ulice ČSA 
na školní náměstí je bez chodníku pro pěší, ačkoliv je zde pro něj prostor. Děti se 
zde mísí nebezpečně s projíždějícími auty. Nečekejme, až dojde k neštěstí.

Václav Mrkvička

Nezapomínáme na rodáky
Každé město má své rodáky, kteří byli nějak významní a proto je jejich památka 

uctívána. I Lysá vzpomíná na své rodáky, v našem městě je celkem osm pamětních 
desek, které jsou umístěny na rodných domech těchto rodáků. V Lysé máme dva 
rodáky, kteří jsou uznáni i za hranicemi našeho státu, jsou to: světoznámí arche-
olog Dr. B. Hrozný a profesor MUDr. Jedlička. V celé Evropě je uznáván hrabě 
F. A. Špork, jehož popularita v současné době roste. Jsme na ně hrdi, ale neza-
pomínáme i na ty, kteří byli pro naše město i jinak prospěšní. Na našem hřbitově 
jsou pochováni Dr. B. Hrozný, ale také František Otruba. Ten byl ředitelem dívčí 
školy, byl vždy veřejně činný a napsal a vydal Paměti města Lysé n.L. Tato kniha 
popisuje vývoj Lysé od nejstarších dob až do založení Československé republiky. 
Je v ní 19 obrazů památných míst Lysé n.L. Kniha byla vydána poprvé v roce 
1922, pro velký zájem bylo v roce 1925 vydání druhé. Dodnes jsou ty to paměti 
velmi úspěšné.

Lysští rodáci zjistili, že hrob F. Otruby je opuštěný, zarostlý plevelem, že ani 
nebylo vidět na desku. Byl vždy v pořádku, ale pravděpodobně poslední příbuzní 
jsou nemocni a tak Spolek rodáků převzal péči nad tímto hrobem. Dvě členky 
spolku, Marie Brynychová a Božena Černá hrob vyčistily, upravily a hrob je již 
v normálním stavu.

O hrob Dr. B. Hrozného se za Evangelickou církev stará Marta Najmonová. Na 
našem hřbitově je pochován katecheta Vojáček a i když není rodákem Lysé, zapsal 
se do dějin našeho města nezapomenutelně a zaslouží si naši úctu. O jeho hrob 
pečují příslušníci katolické církve.Vřelý dík všem jmenovaným!

Kol.
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Rozhovor s Karlem Vyšehradským
(ODS) náměstkem hejtmana

pro dopravu a integrovaný záchranný systém
Jak hodnotíte realizaci stavby Poděbradovy ulice spolufinanco-

vané krajem?
Pro rekonstrukci Poděbradovy ulice jsme se snažili využít nového 

modelu rekonstrukce silnic ve městech, který jsme již s úspěchem vy-
zkoušeli například v Rakovníku. Podstata tohoto modelu spočívá v tom, 
že se sdruží finanční prostředky příslušné obce a Středočeského kraje
a dochází k úplné rekonstrukci celé ulice včetně infrastruktury, chodní-
ků a k úpravě zeleně. Myslím, že ve Vašem městě se tato spolupráce vy-
platila a mi tento model hodláme aplikovat i v budoucnu. Město touto 
investicí získalo novou vstupní bránu, za kterou se nemusí stydět.

Bude pokračovat výstavba obchvatu v našem městě?
Hlavním důvodem pro zahájení stavby obchvatu z peněz Středo-

českého kraje byla jednání s firmou Maersk, která se rozhodla ve 
Vašem městě vybudovat logistický a dopravní terminál pro střední 
Evropu, za předpokladu, že město bude napojeno kvalitní komunika-
cí II. třídy na dálnici D 11, toto napojení chtěla firma Maersk z části
spolufinancovat.

Na základě této dohody jsme chtěli navázat na nově vybudovaný 
most přes řeku Labe a vybudovat první část obchvatu až ke krajské 
silnici na Nymburk. Peníze na realizaci první části obchvatu jsme za-
jistili zejména díky podpoře Hynka Fajmona (ODS), kterému se je pro 
tento účel podařilo získat ze státního rozpočtu. Velký problém byl již 
s výkupem pozemků pro předpokládanou trasu nové komunikace. Zde 
si myslím, že vedení města mohlo mezi občany vykonat větší osvětu 
o výhodnosti obchvatu pro město, a tím nám pomoci při realizaci pro-
jektu, zejména při výše zmíněném výkupu pozemků. Protože jednání 
kolem výkupu pozemků byla skutečně nelehká, museli jsme nechat 
vyprojektovat náročnější provedení stavby, které využívá místo náspů 
opěrných zdí, tak, abychom nezasahovali do pozemků, které jsme ne-
mohli vykoupit. Pro realizaci stavby byla ve výběrovém řízení vybrána 
firma Strabag.

Celý projekt byl připraven k realizaci, když přišlo oznámení firmy 
Maersk, ve kterém informuje o zrušení záměru na vybudování nového 
terminálu v Lysé nad Labem. Po této situaci bylo nutné přehodnotit 
celý záměr a ještě jednou důkladně zvážit, zda je investice do obchvatu 
města, po změně okolností za kterých byla navrhována, ještě stále pri-
oritou kraje. Upozorňuji, že kraj má investiční prostředky na výstavbu 
komunikací ve výši cca 300 mil. korun ročně a obchvat města by stál 
zhruba 450 mil.korun. Z tohoto důvodu se celým projektem zabývala 
Krajská rada na svém zasedání dne 18.8. 2004, na které se zejména díky 
podpoře radních za ODS a žádosti MS ODS Lysá nad Labem, rozhodlo 
o tom, že realizace první části obchvatu v Lysé nad Labem bude pokra-
čovat. Celková hodnota této investice bude 53 mil. korun.

J. Havelka

Co mě trápí !
Není pochyb, že největším škůdcem životního prostředí je ve světě

i u nás přebujelá automobilová doprava, která svými výfukovými zplodinami 
zamořuje ovzduší. Situace se nezlepšuje, naopak zhoršuje. Je přitom s podi-
vem, že i v našem městě se najdou jedinci, kteří svým jednáním brání vybu-
dování obchvatu města, který by podstatně zlepšil situaci především těch oby-
vatel, kteří bydlí podél stávajícího průjezdu. Je to krátkozraké a hloupé. Jejich 
neústupnost a protesty mohou způsobit, že město o obchvat příjde. To bychom 
neměli připustit. Lhostejnost se nám může vymstít a hloupost prodražit.

Vzpomínám na naše předky, kteří ve snaze zachovat klid města, odmítli 
nabídku na vybudování železničních dílen, které dnes stojí v Nymburku.
O jaký ekonomický a prestižní přínos tím město přišlo, lze dnes jen těžko 
docenit. I tehdy však za rozhodnutím stálo několik vlivných a sobecky mys-
lících měšťanů.

Podobně se zachovali i obchodníci v Poděbradech. Ti tehdy svými protes-
ty zamezili, aby státní silnice na Hradec Králové vedla mimo město. Jejich 
obavy, že by tím přišli o obchodní zisky, škodí i dnes, po vybudování dálnice, 
lázeňskému městu a bude škodit i nadále. Měli bychom se z těchto příkladů 
poučit, jak se může momentální výhoda změnit na nenapravitelnou škodu
a přítěž. Jsme toho schopni ?

V. Mrkvička

Starosta města p. Václav Houštecký a náměstek hejtmana
Krajského úřadu Středočeského kraje p. Václav Vyšehradský.

Rekonstrukce u konce
Téměř dva roky po volbách se obyvatelé Lysé dočkali naplnění předvo-

lebního slibu, zrekonstruovat v centru města dvě hlavní ulice, Sokolskou
a Poděbradovu.

Tyto rekonstrukce mělo již v plánu předchozí zastupitelstvo, ale stálé pro-
blémy s výstavbou nádražní budovy a poté i odchod starosty Mgr. Fajmona do 
poslanecké sněmovny způsobily to, že k naplnění slibu došlo až s několikaletým 
zpožděním. Avšak ani toto zpoždění neubralo na významu obou akcí. Obě ulice 
jakoby naše město prosvítily a obzvláště ulice Sokolská nám všem zpříjemní 
nákupy v centru města.

I přesto přes všechno nutno podotknout, že když stejný úředník ve spolupráci 
s radním dělá totéž není to vždy totéž. A tak mi dovolte porovnat průběh těchto 
dvou rekonstrukcí.. Při rekonstrukci ulice Sokolské zjevně radnici zajímala 
pouze ulice Sokolská, to že o pár metrů dál podél hasičárny je chodník téměř na 
hlavní spojce mezi centrem a nádražím v dezolátním stavu, již nikoho nezajíma-
lo. Vždyť to už nebyla Sokolská ulice, tak proč se tím zabývat.

Zatím co v Poděbradově ulici je vše úplně jinak. Tato investice probíhala 
ve spolupráci s krajským úřadem a již v projektu byly nájezdy do bočních ulic
a vjezdy do domů. Dokonce jedna boční ulice je vyasfaltována v plné délce včet-
ně zhotovení vjezdu do domu ze zámkové dlažby. Určitě se jedná pouze o náho-
du, že v té ulici jako jediný obyvatel bydlí jeden z našich radních. Ulice rozhodně 
potah potřebovala, to je fakt, který rozhodně nelze zpochybnit, už jen protože 
brodit se do domu bahnem určitě nechce nikdo. Ale nejsem si jista, že by vše 
proběhlo tak hladce, kdyby tu bydlela například osmdesátiletá stařenka. Nezbý-
vá než doufat, že ano. Ostatně naši radní budou moci v krátké době ukázat u nově 
vyrůstající vilové čtvrti Třešňovka a na konci Lysé směrem Dvorce smysl pro fér 
hru a zajisté budou ze všech sil prosazovat stejné upravení ulice včetně nájezdů 
ze zámkové dlažby. Majitelé těchto pozemků by si to zasloužili už jen proto, že 
se finančně podílejí na zhotovení inženýrských sítí ke svým pozemkům.

Ať už se věci budou vyvíjet jakkoliv, je dobré, že i Lysá se sice pomalu
a křečovitě, ale přece jen, mění k lepšímu.

Snížková ODS

Causa obchvat
V průběhu srpna nás vzrušila zpráva o úmyslu Středočeského kraje nevybu-

dovat v Lysé nad Labem obchvat. Reakce vedení města o občanů byla obdivu-
hodná.

Pan starosta Houštecký a vedoucí stavebního úřadu p. Ing. Svačina bez odkla-
dů navštívili příslušné pracovníky Středočeského krajského úřadu, zjistili situaci
a zajistili na 30.8.2004 návštěvu  středočeského hejtmana p. Ing. Bendla v Lysé 
nad Labem k dalšímu jednání.

Na druhé straně se projevili občané - iniciativou pí. Chloupkové, p. Skuhrovce 
a p. J. Zímy vznikly petiční archy k podpoře obchvatu. Jen necelých pět dní stači-
lo k shromáždění 3.000 podpisů.  Toto číslo již o něčem vypovídá. Nebýt krátké 
doby k seskupení podpisů a skutečnosti, že byla polovina měsíce srpna, mohlo být 
podpisů dvojnásobek. Snad toto vyjádření Lysáků – Litoláků pomůže naší radni-
ci a zároveň občanu města a eurokomisaři p. Mgr. Fajmonovi v dalším jednání
o výstavbě obchvatu Lysé nad Labem.

Petice ještě neznamená vítězství. Důležitým vítězstvím pro nás občany je ale 
skutečnost, že dosud mlčící většina obyvatel promluvila.

Jana Křížová
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Strojírenská firma se sídlem
v nové průmyslové zóně v Benátkách nad Jizerou,

výrobce variabilního systému podavačů pro automatizované provozy lisoven, svařoven, sléváren a dalších,
mezinárodní společnost s pobočkami v 16 zemích světa rozšiřuje výrobu na nejmodernějších CNC strojích.

Předpokladem kvalitní výroby není pouze moderní výrobní strojní park, kterým disponujeme (CNC stroje: 
Chiron FZ08, Chiron FZ12W, Chiron FZ15, CTX 310 Gildemeister, Hurco VMX 24, Hyundai SPT V550D

a další konvenční obráběcí stroje: soustruh COMPASS 200/1000, frézka FNGJ 40), 

ale především kvalifikovaní pracovníci z oborů: nástrojař, obráběč kovů univerzální, mechanik strojů a zaříze-
ní, mechanik seřizovač pro obráběcí linky, programátor CNC strojů, proto

hledáme Vás
ODBORNÍKY pro moderní CNC výrobu !

Získáte kvalitní zaškolení a adekvátní nadprůměrné hodnocení
podle Vašeho výkonu

Informace podá personální odd. na tel.: 326 374 888
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NABÍZÍME
pracovní příležitost v Jiřicích

v nově otevřeném
velkoobchodu barev a laků

Hledáme zaměstnance na pozice
skladník, řidič skupiny C

a fakturantky,

kontaktní telefon: 286 006 992

CASH & CARRY
Pilsner Urguell

Čsl. armády 1221 - býv. areál Labora
Lysá nad Labem

VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD

Nabídka:
sudová piva PU,GA,RA,KO
lahvová a plechovková piva
moravská vína, šumivá vína

destiláty
nealko nápoje

brambůrky, cigarety a další sortiment
Otevírací doba:
 Po - Pá 10.00 - 18.00
 So 10.00 - 13.00
 Ne 13.00 - 16.00

Tel., Fax: 325 551 211
Prodejna: 325 553 896, 603 536 629

Sylva Vodičková
daňový poradce
držitel certifikátu QBÚ - bilanční účetnictví
znalec v oboru ekonomika - odvětví účetnictví a daně

_  daňové, ekonomické a organizační
poradenství

_  daňová přiznání k dani z příjmu
s odkladem do 30.6.

_  odborný dohled nad vedením
účetnictví a mezd

_  pracovněprávní poradenství
pro podnikatele i občany

Lysá nad Labem tel.: 603 536 642
Čs. armády 1221 tel.,fax: 325 553 895
(areál bývalé labory) e-mail: sylva.vodickova@seznam.cz

Od 1.10.2004 nová adresa kontaktního místa:
Náměstí B.Hrozného 184, Lysá nad Labem, tel.:325 553 859, 

Pondělí, středa:10:00-12:00   13:00-16:30 hod
www.zpma.cz

V roce 2004 příspěvky z Fondu prevence na:
•  hormonální perorální antikoncepci
•  ozdravné pobyty-škola v přírodě,lyž.výcvik
•  pohybové aktivity,kurzy plavání,sauna,masáže,rehabilitace
•  očkování proti klíšťové encefalitidě
•  očkování proti virové hepatitidě typu A
•  sportovní prohlídky
•  zvýhodnění dárců krve
•  ozdravné pobyty u moře a na horách
•  prevenci osteoporózy,aterosklerózy
•  na fixní ortodontické aparáty-rovnátka
•  podnikové a manažerské programy

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

ZDARMA plavání v bazénu v Čelákovicích
Po 17:00-18:00, St 18:30-19:30

So 11:00-12:00 hod

 

Petr Janich - Váš dodavatel
pletiva a veškerého příslušenství (včetně
montáže), hřebíků, spoj.mat., řetězů, lan,

drátů a vázacích prostředků.
Po dohodě možno zajistit i dopravu na náš dodaný materiál.

Otevírací doba:
po - pá 8,00 -12,00 a 13,00 -15,30 hod.

Po dohodě rádi otevřeme i mimo stanovenou pracovní dobu (So-Ne).

 Adresa: Za Drahou 464, (areál Transakta a.s.)
  282 01 Český Brod - Liblice 

Tel.: 321 623 695, Fax: 321 623 693, 6, Mobil: 777 343 828
www.janich.cz, e-mail: info@janich.cz

Oznámení
Od 2.9. je nově otevřena zubní ordinace

na Husově nám. 1032.
Příjem nových pacientů na tel.: 603 527 277,

MUDr. Petr Zeman.
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Firma 
PANTER COLOR a.s.

si Vás dovoluje pozvat do nově otevřených prostor VO a MO 
areálu v Jiřicích ( na trase Benátky nad Jizerou – Lysá nad 
Labem), kde na ploše 2 000 m2 nabízíme veškerý sortiment 
barev a laků, penetrací, tmelů, lepidel, stavebních materiálů, 
autochemie, úklidových a čistících prostředků, a to vše za ceny, 
o nichž se Vám ani nesnilo.

Otvírací doba :
Po-Pá 08:00 – 17:00,   So 08:00 – 11:00

Parkoviště v areálu

Tel: +420 325 575 416
Proto zveme všechny řemeslníky, malíře, chalupáře
a kutily včetně těch, kdo si chtějí třeba jenom natřít 

plot či okno, do našeho 

„KRÁLOVSTVÍ  BAREV“

Výběrové řízení 
Město Čelákovice se sídlem Městský úřad v Čelákovicích
nám. 5. května č.1, 250 88 Čelákovice

Tajemník Městského úřadu v Čelákovicích   
VYHLAŠUJE  VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ  na pracovní pozici REFERENT ODBORU 

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ MěÚ v ČELÁKOVICÍCH
(zajištění výkonu samosprávy, státní správy a činností odboru).

Místo výkonu práce:
• Městský úřad v Čelákovicích
Kvalifikační předpoklady:
• středoškolské vzdělání, odborné vzdělání sociálního směru
• uživatelská znalost Word + pozitivní vztah k PC
• vysoká spolehlivost, flexibilita  a psychická odolnost
• občanská a morální bezúhonnost
• komunikativnost v jednání s lidmi
• pečlivost a příjemné vystupování
Výhodou při výběrovém řízení je:
• praxe v obdobné činnosti
• znalost problematiky samosprávy a státní správy
• řidičský průkaz
• zkoušky odborné způsobilosti
Nástup možný od 1. prosince 2004.
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:
• údaje stanovené v § 7, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících
územních samosprávných celků
• strukturovaný životopis s kontaktní adresou a telefonem
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Platová třída:
dle praxe ve smyslu příslušného nařízení vlády (7. tř)
Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 15. října 2004.
Kontakt + další informace: 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví  Věra Křivdová,
tel.: 326 929 120
Na obálce v levém horním rohu uveďte: „Výběrové řízení – zaměstnání“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení na funkci zrušit.
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Zástupy dětských lékařů

St 1. MUDr. Chocholová

Čt 2. MUDr. Pokorná

Pá 3. MUDr. Čerňanská

So 4. MUDr. Pokorná

Ne 5. MUDr. Pokorná

Po 6. MUDr. Čerňanská

Út 7. MUDr. Matasová

St 8. MUDr. Chocholová

Čt 9. MUDr. Pokorná

Pá 10. MUDr. Pokorná

So 11. MUDr. Matasová

Ne 12. MUDr. Matasová

Po 13. MUDr. Čerňanská

Út 14. MUDr. Matasová

St 15. MUDr. Chocholová

Čt 16. MUDr. Pokorná

Pá 17. MUDr. Matasová

Září

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. Pokorná
Kersko 288, tel. : 325 598 126, mobil: 606 915 852

ordinace:Přemyslova 592, Lysá nad Labem, tel.: 325 551 988
ve všední den Kersko od 17,00h So,Ne v ordinaci od 7,30h do 18,00h

od 18,30h v místě bydliště

So 18. MUDr. Chocholová

Ne 19. MUDr. Chocholová

Po 20. MUDr. Čerňanská

Út 21. MUDr. Matasová

St 22. MUDr. Chocholová

Čt 23. MUDr. Pokorná

Pá 24. MUDr. Chocholová

So 25. MUDr. Čerňanská

Ne 26. MUDr. Čerňanská

Po 27. MUDr. Čerňanská

Út 28. MUDr. Matasová

St 29. MUDr. Chocholová

Čt 30. MUDr. Pokorná

Pá 1.10. MUDr. Čerňanská

So 2.10. MUDr. Matasová

Ne 3.10. MUDr. Matasová

Popularita toluenu
opět vzrůstá

Užívání toluenu a jiných těkavých látek (ředidla, lepidla, benzin, 
náplně zapalovačů...), které byly do konce 80. let jedněmi z nejrozší-
řenějších u nás, opět získává na popularitě. Tato skupina drog, typická 
především pro sociálně slabší vrstvy, nyní proniká i mezi uživatele 
drog ostatních, kteří často čichají „z nudy“, touhy po experimentu, 
ale především proto, aby se tzv. „zmatlali“ - intoxikovali v podstatě 
jakýmkoliv způsobem.

Plechovka toluenu, volně prodejné chemikálie, je levná a dostupná 
alternativa, která vystačí i několika lidem na celý den. Stejně jako
v případě nákupu cigaret a alkoholu, ani zde často věk kupujícího ne-
hraje roli a prodavač ochotně poslouží.

Účinky toluenu a dalších rozpouštědel se podobají opilosti, dostavují 
se různé poruchy vnímání, „barevné sny“. Po probuzení následuje ko-
covina. Riziko předávkování je velké, často snadnější, než u ostatních 
drog. Velice těžko se totiž odhaduje dávka k užití. Výpary se inhalují
z namočeného hadru či igelitového sáčku, během vdechování často 
člověk usíná. Pokud nedojde k probuzení, hrozí kromě silné otravy 
úmrtí na následky obrny dechového centra. Závažné je též poškození 
vnitřních orgánů - jater, plic, dýchacích cest, ledvin, nervového systé-
mu, ale zejména mozku. Tyto následky jsou nevratné, důsledkem je, 
kromě trvalého poškození organismu, i snížení intelektu.

Zneužívání těkavých látek se dá narozdíl od zneužívání jiných ne-
legálních drog relativně snadno odhalit, především vnějšími příznaky, 
které se objevují u postiženého - typický je nasládlý, chemický zápach 
a časté vyrážky a zčervenání okolo úst a nosu. Čichači jsou často „za-
snění“, utlumení, vypadají jako opilí, mají rozšířené zornice, typicky 
zapáchají. Časté jsou též stopy po chemikáliích na rukou, oblečení. 
Během intoxikace i po ní dochází k nevolnostem, zvýšení tepu, bušení 
srdce. Někdy se vyskytují i projevy podrážděnosti a agresivity.

Více informací a pomoc Vám zdarma a anonymně nabízí K-centrum 
Nymburk.

poradenská tel. linka: 325 514 424
e-mailové poradenství: info@os-semiramis.cz
webové stránky: http://www.os-semiramis.cz/

K-centrum Nymburk
Velké Valy 995, Nymburk 288 02

Jak inzeroval v červnových Listech tajemník MěÚ v Lysé nad Labem 
Ing. Miloš Dvořák, podalo město počátkem června trestní oznámení 
na neznámého pachatele pro šíření údajně nepravdivých informací
o zamoření města Lysá nad Labem a podezření ze spáchání trestného 
činu šíření poplašné zprávy. Policie ČR v Lysé nad Labem provedla
v této věci šetření a trestní oznámení odložila jako neopodstatněné. 
„Samotný fakt, že Arnika svá tvrzení opírá o jiná data, nežli zjistilo 
město Lysá nad Labem, nezakládá podezření z šíření poplašné zprávy, 
jak je uvedeno ve smyslu § 199 trestního zákona. Svá tvrzení opírají
o relevantní výsledky měření z jiných vzorků nežli město,“ zní ve zdů-
vodnění rozhodnutí Policie ČR o trestním oznámení města.

Město mělo možnost se proti usnesení Policie ČR odvolat do 
tří dnů. Podle informací poskytnutých právníkem Lysé nad Labem
Mgr. Jiřím Havelkou, tak neučinilo.

 Trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy používají průmyslové 
firmy, aby zastrašily své kritiky. V roce 2000 to udělal za Spolanu
Neratovice její tehdejší tiskový mluvčí s odůvodněním, že se tento 
podnik cítí poškozen vystoupením J. Petrlíka na veřejném slyšení 
pořádaném Evropskou komisí v Bruselu, kde uvedl četné havárie
v něm a negativní dopady výroby a likvidace PVC na životní prostře-

dí. I tehdy Policie ČR trestní oznámení odložila jako neopodstatněné.
Ze strany firem jde většinou jen o plané hrozby. Ne však v případě 

Lysé nad Labem, kde se trestní oznámení rozhodlo podat městské 
zastupitelstvo na zasedání 12. května 2004 z podnětu zastupitele
a bývalého starosty Tomáše Sedláčka (KDU-ČSL). S jeho návrhem 
souhlasilo devět z 15 členů zastupitelstva. Bylo to v tentýž den, kdy 
sdružení Arnika zveřejnilo poslední výsledky měření toxických látek 
ve vejcích z Lysé nad Labem. Hladiny dioxinů, PCB a hexachlorben-
zenu převyšovaly povolené hygienické normy.

Město se podáním trestního oznámení nepřímo zastalo spalovny ne-
bezpečných odpadů. Místostarostka Lysé nad Labem Marcela Chloup-
ková (ČSSD) se mimo jiné v souvislosti s podáním trestního oznámení 
o spalovně vyjádřila následovně: „Ta, pokud bude splňovat normy
a bude ji sledovat i inspekce, nemyslím, že by městu měla vadit.“

Iniciátorem trestního oznámení byl bývalý starosta města, který 
prosadil výstavbu současné spalovny a zpočátku byl také v před-
stavenstvu firmy, která měla spalovnu stavět. Jeden ze zastupitelů
(MUDr. Z. Hospodka) návrh na trestní oznámení komentoval tak, že 
pověst města nepoškozují ekologičtí aktivisté, ale existence spalovny.

Jindřich Petrlík, sdružení Arnika

Město Lysá nad Labem s trestním oznámením neuspělo
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Pojďte si zasoutěžit s bramborami!
Výstaviště Lysá nad Labem připravuje u příležitosti výstavy „Zemědělec 
– podzim 2004“ doprovodnou akci s názvem Bramborové dny. 
V rámci hlavní výstavní expozice bude jedna sekce věnována  bram-
borám, a to  od certifikované sadby, přes techniku k sázení, ošetřování 
a sklizeň, zpracování, až po konzumaci včetně podávání  kulinářských 
specialit.
K akci Bramborové dny vyhlašuje Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r. o.,  
dvě soutěže pro profesionály i amatéry:

 Rodinné bramborové recepty
Také se u vás doma vaří podle v rodině po několik pokolení děděných 

receptů? Pak nám takový rodinný recept – se zaměřením na brambory 
– pošlete. Odborná porota došlé příspěvky vyhodnotí, vítěznou kulinář-
skou specialitu připraví   kuchaři ze SOU v Městci Králové a při Bram-
borových dnech na výstavě Zemědělec nabídnou k ochutnání.  Autoři tří 
nejlepších receptů budou odměněni hodnotnými věcnými cenami.

 Fígle pěstitelů brambor
Každá lidská činnost vyžaduje určité standardní postupy, ale rovněž se 

neobejde bez tzv. fíglů, jimiž si přemýšliví lidé usnadňují práci a dosa-
hují díky nim lepších výsledků. Je tomu tak i u pěstování brambor, jejich 
ochraně proti škůdcům, agrotechnických postupech, sklizni či skladová-
ní.  Používáte či dokonce jste sami vymysleli nějaké fígle, zlepšováky, 
udělátka či dobré nápady při pěstování brambor?  Napište nám o nich, 
případně přiložte popis, náčrtek,  fotografii. Ty nejlepší budou rovněž 
odměněni.

Uzávěrka obou soutěží je 30. září 2004!
Příspěvky do soutěže zasílejte nebo osobně doručte na adresu: Výsta-

viště Lysá nad Labem, Masarykova 1727, 288 22 Lysá nad Labem. 
Více informací na tel. 325 552 051,

sl. Petra Kučerová.

V termínu 2. až 5. 7. 2004-včetně, pro-
běhlo hromadné setkání a secvičení všech 
druhů složek Integrovaného záchranného 
systému ČR /IZS/ z oblasti Libereckého 
kraje, Prahy a okolí.

Akci organizoval Oblastní spolek Čes-
kého červeného kříže - Liberec/ČČK/. 
Takto rozsáhlá akce je zcela ojedinělá, 

ke secvičení byly vždy vyzvány pouze 
2-3 složky najednou. O víkendu se však 
u přehrady Orlík zkooperovali zástupci 
téměř všech složek IZS! Poprvé v České 
republice došlo k secvičení s organiza-
cí ELVA-HELP, o.s. se sídlem v Lysé 
nad Labem a pobočkou v Liberci, která 
pomáhá potřebným prostřednictvím 

speciálně cvičených a ve-
dených psů i v ČR obecně 
známou canisterapií. Že mo-
hou terapeutičtí psi pomoci
při mírnění následků
z neštěstí či katastrofy, to 
již kynologové-specialisti
z ELVA-HELP nemusí doka-
zovat. Zkušenosti s canistera-
peutickou metodikou Krizové 
intervence již mnohokrát uči-
nili jejich profesní kolegové
v USA. Terapeutičtí psi za-
sahovali také při mírnění ná-
sledků z teroristického útoku
v New Yorku. V aktivním 

zapojení canisterapie /Therapy dog/ do 
IZS je podle průběhu „Mezinárodního 
semináře o zooterapiích“ proběhlého
o víkendu 26.06.2004 ČR zcela první 
zemí ve střední Evropě!

Je uklidňující, že v naší zemi jsou 
život zkvalitňující a zachraňující složky 
na takové dobré úrovni co do obsáhlosti
i kooperace.

Andrea Tvrdá, 
www.elva.cz 

POPRVÉ V ČESKÉ REPUBLICE !
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Ve dnech 25. - 27. června 2004 
se veslaři ze Slovanu Lysá nad 
Labem zúčastnili Mistrovství 
České republiky ve veslováni
v Račicích.

Startovalo zde 16 posádek Slo-
vanu Lysá nad Labem, z nichž se 
12 kvalifikovalo mezi nejlepších 
12 posádek.

Nejlepšího umístění dosáh-
ly Marcela Spoustová a Adéla
Fišerová ve skifu mladších žá-
kyň. Marcela Spoustová získala 
stříbrnou a Adéla Fišerová bron-
zovou medajli. Těsně za medaj-
lovým umístěním zůstala Vendula
Haspeklová na skifu mladších 
žákyň a společně s Marcelou 
Spoustovou na dvojskifu mladších 
žákyň obsadily 4. místo.

Velmi dobře jel i Ma-
těj Pertlík který si dojel pro
7. místo na skifu a spolu
s Martinem Součkem pro 10. mís-
to na dvojskifu mladších žáků.

Velkým překvapením byl Petr 
Souček, který po vynikajícím vý-
konu v kvalifikaci mohl pomýšlet 
na medajlová umístění. Po nepove-
deném semifinále, kdy o tuto šanci 

přišel, předvedl suveréní finálovou 
jízdu, kde obsadil 7. místo na skifu 
starších žáků a je rozhodně velkou 
nadějí do budoucna. Pavel Spous-
ta ve skifu starších žáků vybojoval
9. místo a společně s Petrem
Součkem ve společenství s ČVK 
Pardubice na párové čtyřce star-
ších žáků obsadili 9. místo.

Velmi dobře jela i Bohunka 
Haspeklová, která na skifu starších 
žákyň vybojovala 11. místo.

Nyní čeká naše žáky soustředě-
ní v Třeboni, kde zahájí přípravu 
na další sezonu, ve které se po-
kusí sbírku svých úspěchů znovu 
rozšířit.

Veslařské mistrovství ČR v Račicích

SPORT/SOUTĚŽE 9/2004 LISTY města Lysé nad Labem
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Evangelický hřbitov, kde byl pochován náš nejslavnější rodák Bedřich Hrozný.
Město roste – na místě hřbitova je sídliště Třešňovka.

Knéblův dům na Františku čp. 253

NAŠE MĚSTO VČERA A DNES

9
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Stará obecní váha a policejní strážnice na dnešním Husově náměstí.

Starý Křížův dům na Františku čp. 231. Mezi válkami přestavěn do současné podoby.
10


