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Pranostiky
•   Studený říjen – teplý 

leden.
•   Sv. František – v poledne 

košile, ráno kožíšek.
•   Okolo Havla a Lukáše

(16.–18.10), posvícení je 
naše!

•   Sv. Hedvika kabát si 
navlíká.

AB96

Tři tituly mistrů světa do Lysé nad Labem 
Ve dnech 2.- 5. září 2004 se ves-

laři Slovanu Lysá nad Labem zú-
častnili Světové veteránské regaty 
v Hamburku, která je Mezinárodní 
veslařskou federací považována 
za mistrovství světa v této věkové 
kategorii. Na rozdíl od ostatních 
šampionátů zde závodníci nezá-
vodí za svůj stát, ale za svůj klub
a tedy za své město. Startovalo 
3124 posádek ze 
43 států. Z České 
republiky se zú-
častnilo 17 klubů. 
Ze Slovanu Lysá 
nad Labem se 
regaty zúčastnilo
8 posádek, které 
svými výkony 
velmi překvapily. 
Získaly 3 zlaté 
medaile, dvě druhá 
místa, dvě třetí
a jedno šesté místo.

Na čtyřce pá-
rové mužů kate-
gorie B, což jsou 
posádky s věkovým průměrem 
36 - 42 let, zvítězili Krum-
pholc Jan, Košťák Zdeněk, 
Sejka Vladimír a Akai Josef
(SVK Břeclav).

Další zlatou medaili získala 
čtyřka párová mužů kategorie C, 
s věkovým průměrem posádky 43 
- 49 let, která jela ve složení Švag-
rovký Miloslav (Slavoj Litomě-
řice), Sláma Pavel, Krumpholc 

Jan a Košťák Zdeněk.
Třetí zlatou medaili vybojovala 

skifařka Sejková Vladimíra, kte-
rá startovala v kategorii A (věkový 
průměr 27 - 36 let).

Všechny tyto posádky si dojely 
pro vítězství s jasným náskokem
a nenechaly nikoho na pochybách 
o svých kvalitách. Velmi dobrým 
výkonem se může pochlubit dvoj-

skif mužů kategorie B Jan Krum-
pholc a Zdeněk Košťák a čtyřka 
párová mužů kategorie D, věkový 
průměr 50 - 54 let, Sláma Pavel 
(Slovan Lysá nad Labem), Švag-
rovský Miroslav (Slavoj Litomě-
řice), Došek Luboš (SK Smíchov), 
Svoboda Jiří (Slavia Praha), kteří 
dojeli na druhém místě. Tyto vý-
sledky podtrhli svými třetími 
místy i skifař Jaroslav Bejbl

a dvojskif MIX kategorie B Sejka 
Vladimír a Marina Kampschuur 
(Holandsko). Na šestém místě 
dojel dvojskif mužů kategorie A 
Sejka Vladimír, Bejbl Jaroslav.

Svými výsledky se výprava 
lyských veslařů stala nejúspěš-
nější českou výpravou a to i před 
výpravami bohatých pražských 
a moravských klubů, kterým se 

svým vybavením a 
tréninkovými mož-
nostmi nemůžeme 
rovnat. Faktem zů-
stává, že všechny 
úspěšné posádky 
startovali na vy-
půjčených lodích, 
které nám sice 
velmi pomohly, ale 
jejichž vypůjčení 
nebylo zrovna nej-
levnější.

V příštím roce 
však veslaři z 
Lysé nad Labem 
p r a v d ě p o d o b -

ně nebudou moci své úspěchy 
obhájit. Světová regata se totiž 
koná ve skotském Glasgow
a náklady na účast, ubytování
a dopravu lodí, které si závod-
níci musí hradit sami, jsou dost 
vysoké. Ze stejného důvodu se 
nezúčastní veteránské olympiády, 
která se koná v příštím roce v ka-
nadském Edmontonu.

Jaroslav Bejbl

Farnost římskokatolická
a

Město Lysá nad Labem
Vás zvou na

KONCERT
Smíšeného dánského

sboru
ROSKILDE-STUDIEKOR 

14.10. 2004 v 19.00 h.
v kostele

sv. Jana Křtitele

Vystoupí také chrámový 
sbor z Lysé nad Labem.
Pod vedením sbormistra

J. Hrdličkové.

Dobrovolné vstupné bude
věnováno na opravu 

kostela. 

Všichni jste srdečně zváni. 

Městský úřad Lysá nad Labem ve spolupráci se Svazem bojovníků za svobodu,
s TJ Sokol, Klubem důchodců – D, Klubem důchodců Litol a Kostnickou jednotou

zve všechny občany k oslavám

Dne vzniku samostatného Československého státu
28.10. 2004

Program:
13.30 hod.  položení věnců na nám. B. Hrozného u pomníku padlých lyských občanů 

v 1. světové válce

14.00 hod. položení věnců u pomníku T.G. Masaryka v Litoli

14.30 hod.  v evangelickém kostele přednáška Prof. Dr. Václava Pavlíčka na téma
28. říjen 1918 v českých dějinách a jeho význam pro naši současnost
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Po skončení prázdnin se rytmus jed-
nání opět vrátil do obvyklých termínů. 
V průběhu září  se konala 2 řádná
a 1 mimořádné jednání  rady a 1 zase-
dání zastupitelstva. 

5.zasedání zastupitelstva města 
se konalo hned v prvním zářijovém 
odpoledni. Po předepsaných úvodních 
formalitách se přistoupilo k projednání 
návrhů na schválení. Po bezproblémo-
vém prvním bodu se jednání zadrhlo 
na návrhu na prodej obecního pozem-
ku ve Skupově ulici o výměře 196 m2. 
Po vzrušené diskusi, kde Český za-
hrádkářský svaz silnými slovy protes-
toval proti prodeji pozemku, se devět 
(z přítomných 13) zastupitelů rozhodlo 
k odložení tohoto bodu, aby se vyjas-
nily všechny sporné otázky. Další dva 
body se týkaly výstavby v lokalitě 
Třešňovka. Členové zastupitelstva 
souhlasili s prodejem 8 stavebních par-
cel tak, jak bylo předjednáno v radě, 
včetně finančních podmínek. Dále byla 
odsouhlasena smlouva o spolupráci se 
Středočeskou plynárenskou, a.s., aby 
bylo možné do lokality přivést zemní 
plyn. Náklady v roce 2005 budou
992 tis.Kč.

Obdobná smlouva byla schválena 
v bodu následujícím, a to pro 8 sta-
vebních parcel v lokalitě Švermova za 
náklady 162 tis.Kč.

Stejně tak hladce proběhlo schvále-
ní smlouvy o zřízení věcného břemene 
k  pozemkům města, přes něž se pove-
de telefonní kabel Českého Telecomu  
k novému prameništi. 

Obsáhlé vysvětlení podal p.sta-
rosta Houštecký k následujícímu 
bodu, jímž byl návrh smlouvy se 
společností Stavokomplet Brandýs 
n.L. Po vstupu ČR do EU musí měs-
to do roku 2010 zajistit takový stav 
vodohospodářských děl, především 
kanalizace, aby vyhověla evropskému 
standardu. K tomu by měly sloužit 
dotace z Fondu soudržnosti až 90% 
z předpokládaných stavebních nákladů 
ve výši 100 mil.Kč. K žádosti o dotace 
je nutné mít projektovou dokumentaci 
a řádná vodohospodářská povolení. 
Firma Stavokomplet  navrhla, jakým 
způsobem zpracuje, případně doplní, 
projektovou dokumentaci. Celková 
délka kanalizačních řadů je 11,7 km, 
dále nabídka zahrnuje hydrotechnické 
posouzení, příčné a podélné profily, 
šachty, 3 čerpací stanice splaškových 
vod. Součástí je i projednání  doku-
mentace se správci sítí a vodoprávní 
řízení. Výhodou Stavokompletu je 
znalost situace ve městě a z toho 
vyplývající velice příznivá cena. V mi-
nulých letech radnice dostala obdobné 
nabídky, ale s cenou 3-4 mil.Kč. Proto 
členové zastupitelstva, i když váhali, 
odsouhlasili uzavření smlouvy se 
Stavokompletem. V letošním roce 
náklady na dokumentaci dosáhnou
1 mil.Kč, v roce 2005 pak 1,177 
mil.Kč. Posledním bodem ke schvá-
lení byla úprava rozpočtu 2004. Pro-
jednávání podstatně zkrátil předseda 
finančního výboru p.T.Sedláček, který 
uvedl, že výbor se návrhem podrobně 
zabýval na schůzi 30.8., posoudil 

všechny úpravy a podpořil je v plném 
rozsahu. Návrh byl poté zastupitel-
stvem schválen.

V další část programu zastupitelé 
projednali 3 informativní zprávy: zápis 
z kontrolního výboru, zápis z osadního 
výboru Byšičky, rozbor hospodaření 
města za I.pololetí 2004. V diskusi 
zazněla celá řada připomínek, např.
k přechodům pro chodce v Jedličko-
vě ul., parkování aut na Masarykově 
ulici a na Husově náměstí, k petici na 
podporu obchvatu, k obnovení veřej-
ného rozhlasu. Dvě interpelace podal 
p.Ježek – k pamětní desce na budově 
Jednoty a ke komunikaci U Křížku.

Po schválení usnesení pan starosta 
jednání ukončil.

17. jednání rady města se konalo 
6.9.2004. Po obvyklých úvodních zá-
ležitostech se přikročilo k  programu, 
který byl z valné většiny naplněn ma-
teriály z odboru správy majetku. První 
bod jednání se  týkal obsazení volného 
bytu v DPS, a poté už defilovaly návr-
hy na odprodej pozemků, zveřejnění 
pronájmů a směny pozemků, což není 
až tak záživné. Trochu oživení přinesl 
až dvanáctý bod a návrh na zadání 
studie zástavby a parcelace území na 
Kačíně. Náklady spojené s touto akcí 
budou společně hradit město a soukro-
mí vlastníci podle podílu pozemků.

V dalším bodu  se hovořilo o opravě 
štítové stěny domu čp.600 v Milo-
vicích. Ze tří nabídek byla vybrána 
nabídka firmy PEMI Kostomlaty, 
jejíž nabídka  o něco přesáhne částku
150 tis.Kč. 

Se zajímavým návrhem přišlo 
občanské sdružení LysaFree, které 
zprostředkovává levné připojení na 
internet. Po vysvětlení situace členové 
rady souhlasili s umístěním technic-
kého zařízení vysílače do podkroví
a antény  na střechu domu čp.176 na 
Husově náměstí, a to zatím na dobu 
2 let za symbolický poplatek. Pro 
provoz jsou stanovena jasná pravidla, 
aby nájemníci domu nebyli provozem 
vysílače rušeni.

Dále se opět jednalo o využití věží 
na Šibáku. Nezisková organizace Help 
In Danger z Milovic požádala, aby 
na věžích mohl být prováděn výcvik 
lezeckých a záchranářských technik. 
I když návrh zní lákavě, město na 
jaře t.r. rozhodlo o odprodeji obou 
věží společnosti TKD Milovice,
a proto rada nesouhlasila s povolením 
výcviku.

Následovala řada 6 bodů k nájmu 
bytových a nebytových prostor. Po-
sledním jednacím bodem byla infor-
mativní zpráva o řešení situace na kři-
žovatkách Pivovarské ulice s příčnými 
ulicemi. Jednou z možností, jak upo-
zornit řidiče na křižovatku, je nástřik 
plastových reliéfů o výšce 3,6 nebo
9 mm. Náklady na rozlišení 3 křižova-
tek by činily celkem 50 tis.Kč, navíc 
však bylo konstatováno, že nástřiky se 
nehodí do vilových čtvrtí kvůli zvýšené 
hlučnosti. Proto se rada přiklonila opět 
k tradičnímu řešení – zpomalovacím 
prahům, a to na křižovatce Pivovarské 
se Zahradní  ulicí.

V krátké závěrečné diskusi se hovo-
řilo o úloze Policie ČR v ulicích města 
a bylo rozhodnuto přizvat velitele 
Okresního oddělení P ČR na jednání 
rady města a současně požádat ředitele 
Policie ČR Nymburk o zvýšení kontrol 
na území města.

3. mimořádné jednání rady města 
se konalo 15.9.2004. Na  programu 
bylo odsouhlasení  opětovného zveřej-
nění záměru na prodej stavebního po-
zemku Třešňovka (parcela č.10), zve-
řejnění záměru na prodej stavebních 
pozemků tamtéž pro pozemky č.30 až 
34 a zveřejnění záměru na prodej 8 sta-
vebních   pozemků ve Švermově ulici. 
Všechny body byly schváleny tak, jak 
byly navrženy odborem městského 
investora.

18.jednání rady města se konalo 
20.9.2004. Po tradičním úvodu byl 
přizván vedoucí odboru dopravy 
p.Tomáš Březina, který podal návrh 
na možné řešení křižovatek příčných 
ulic s ulicí Pivovarskou. Důvodem je 
další dopravní nehoda s velkou mate-
riální škodou. Rada vzala vysvětlení 
návrhu na vědomí a uložila zpracovat 
více návrhů včetně odhadu finančních 
nákladů. Jako rychlé řešení byla od-
souhlasena montáž zpomalovacích 
prahů na křižovatce Pivovarské se 
Smetanovou  ulicí.

Poté se pokračovalo již v rychlejším 
tempu. Byl schválen příspěvek Fondu 
ohrožených dětí, rada města požehnala 
spolupráci s Akademií výtvarných 
umění, jejíž studenti by vytvořili kopie 
soch a bust ze zámecké zdi za využití 
finančních grantů ČR nebo EU, rada 
rovněž schválila osvětlení části zámec-
ké zahrady v místě bohaté sochařské 
výzdoby. Umístění dvou sloupů 
s osvětlením schválili i památkáři. 
Osvětlení není jistě ideální, ale mělo 
by zamezit vandalismu a krádežím. 
Z výběrového řízení vzešla vítězně 
firma Elektroinstal Nymburk s náklady 
těsně pod 100 tis.Kč.

Úpravy doznal systém rozdělování 
dotací pro rok 2005. Letos byly kolem 
dotací pro sportovní organizace ( v ro-
ce 2005 se bude rozdělovat 800 tis.Kč) 
a společenské organizace ( 150 tis.Kč) 
velké diskuse na zastupitelstvu. Proto 
odbor školství a kultury upravil pod-
mínky a kriteria, aby se peníze dostaly 
především těm, kteří pracují celoročně 
s mládeží do 18 let. Ostatní organi-
zace, kluby a sdružení mohou žádat
o příspěvky na konkrétní jednotlivé 

akce za podmínek, jež budou publiko-
vány v Listech.

Rychle a bez průtahů bylo schvále-
no zařazení dotace ze Středočeského 
kraje ve výši 385 tis.Kč na opravu 
střechy radnice, tzn. že Program 
regenerace městské památkové zóny 
přinesl další ovoce.

Diskusi mezi radními vyvolal bod 
týkající se víceprací za 175 tis. Kč 
v souvislosti s rekonstrukcí ulice Po-
děbradova. Po vysvětlení pana starosty 
byly náklady odsouhlaseny s tím, že 
budou z nadpoloviční většiny hrazeny 
z dotace 431 tis.Kč, poskytnuté Stát-
ním fondem dopravní infrastruktury.

Následoval blok osmi bodů z odbo-
rů městského investora a správy ma-
jetku, čtenářsky nepříliš zajímavých. 
Zajímavý byl až bod č.16, předložený 
odborem správy majetku. Jednalo 
se o vytvoření digitální technické 
mapy města (DTMM), což znamená 
zaměření uličních front, zakreslení 
komunikací, chodníků, zelených pásů, 
kanalizačních poklopů, uzávěrů vody  
a dále zakreslení podzemních vedení 
ve správě města, STE, STP a České-
ho Telecomu. Náklady na zpracování 
nesou uvedení vlastníci rovným dílem,
a proto na město připadne 1/4 nákladů. 
Tato čtvrtina představuje v roce 2005 
částku 300 tis.Kč, ale technická mapa 
je dalším krokem pro digitalizaci údajů 
potřebných pro inženýrskou a urbanis-
tickou činnost. Na základě těchto sku-
tečností rada souhlasila s uzavřením 
smlouvy s firmou Hrdlička, která má 
zkušenosti se zpracováním mapy pro 
Brandýs n.L. a Vlašim.

Program rady byl rozšířen o čtyři 
body. Rada neschválila vyhrazení 
dalších parkovacích míst v Masary-
kově ulici, po obsáhlé diskusi vzala  
na vědomí přehled nákladů na služby 
v bývalé Vichrově vile, schválila do-
plnění Komise programu regenerace
o zástupce krajského úřadu a souhlasi-
la s návrhem odboru školství a kultury  
na restaurování dalších menších soch 
v zámeckém parku. Po dvou informa-
tivních zprávách rada města vzala na 
vědomí zápisy ze sociální, zdravotní
a bytové komise. 

Vzhledem k pokročilé hodině se 
v závěru příliš nediskutovalo, takže 
krátce po deváté paní místostarostka 
Chloupková jednání ukončila.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Nový systém svozu komunálního odpadu 
Vážení občané, chtěli bychom Vás touto cestou informovat o svozu komunálního 

odpadu roce 2005.
Město Lysá n/L. doplácí za svoz netříděného domovního odpadu cca 1 mil. Kč ročně. 

Z důvodu zlevnění svozu přijala rada města usnesení č.424, kterým mění systém svozu na 
jednotný čtrnáctidenní s tím, že se Sídliště a Jedličkova sídliště bude vyvážet stejně, tj. lx 
týdně. V obcích Byšičky a Dvorce bude vytvořen sezónní svoz tj. v topné sezóně svoz lx 
týdně, mimo topnou sezónu svoz lx 14 dní. Obyvatelům Lysé n/L., kteří prokáží, že topí 
pevnými palivy, bude vyměněna nádoba za větší. Vícečetným rodinám (4-více osob) bude 
firmou RJ vyměněna též nádoba za větší, popřípadě přidána další.

Počítá se, že svoz podle nového systému bude zahájen po výměně nádob od začátku 
listopadu 2004. Bude se vyvážet každý sudý týden.

Nové známky na popelnice se budou vydávat od listopadu 2004.

za odbor SM Pýchová J.
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Přistavování kontejnerů v měsíci říjnu 2004
(podrobný přehled)

Den místo přistavení/kont. čas roz- čas
  vozu svozu
1.sobota: ul.Čechova  1xTDO, 1xBIO 7:00 hod 10:00 hod
2.10.04 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 
16.10.04 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    
18.10.04
3.úterý: Sídliště 1xTDO  8:00 hod 11:00 hod
19.10.04
3.středa: Kačín 1xTDO  8:00 hod 11:00 hod
20.10.04
3.čtvrtek: Na Mlíčníku 1xTDO 8:00 hod 11:00 hod
21.10.04
3.pátek: Litol – K Borku 1xTDO 8:00 hod 11:00 hod
15.10.04

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

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

PŘIJĎ SE NA MNE PODÍVAT 
A VEZMI SI MĚ DOMŮ

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

Vlčák č. 76
- fena, 3 roky, barvy černohnědé, přátelská, vhodná na zahradu
Kříženec pidbula č. 21
-  fena, 4 roky, hnědá, útočná vhodná pro zkušeného chovatele 

tohoto plemene
Kříženec teriéra č. 37
-  pes,  2 roky, černý + pálení, hodný a milý pes, ve společnosti 

ostatních psů dominantní
Kříženec č. 42
-  pes,  2 roky, barva černá, vhodný na zahradu a do klidného pro-

středí, zatím je nedůvěřivý
Kříženec špice č. 44
-  pes, stáří 1 rok, barva zlatobílá, velice společenský pes,

má rád děti

Město Lysá nad Labem by rádo touto cestou poděkovalo všem 
dobrým lidem, kteří se ujali našich opuštěných pejsků. Úplný 
seznam čtyřnohých kamarádů nalezených i v okolních městech 
najdete na (www.mestolysa.cz) pod názvem Úřední deska.

Nabízení psi jsou v současné době umístěni v útulku v Lysé nad 
Labem ve VELASU,a.s. Hrabanov č.p.535, tel.325 551 221 p.Čá-
pová. V útulku jsou umístěni i pejsci z jiných měst a obcí, které si 
můžete přijít kdykoliv prohlédnout. Je možná i tel.domluva s paní 
Čápovou.
Noví majitelé, kteří se ujmou pejska z útulku, jsou osvobozeni 
z platby (roční poplatek za psa) po dobu dvou let. Dostanou zá-
kaznickou kartu na odběr chovatelských potřeb v centru města 
Lysá n.L. s poskytovanou slevou při každém nákupu ve výši 5%.
MěÚ Lysá n.L. děkuje všem občanům, kteří projeví zájem
o naše opuštěné pejsky.

PODĚKOVÁNÍ:
Děkujeme Kačence Dörflové a jejím spolužákům ze 3.B

ZŠ B.Hrozného za krmivo a pamlsky pro opuštěné pejsky. Jsme 
rádi, že jim osud čtyřnohých kamarádů není lhostejný, a moc si 

takové pomoci ceníme.

psí útulek 
 Lysá nad Labem

Vážení spoluobčané,

Rozhodnutím prezidenta republiky byly vyhlášeny volby do zastu-
pitelstev krajů na dny 5. a 6. listopadu 2004 a proběhnou v obvyklých 
dnech a hodinách, tzn. v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Ve městě bude fungovat 9 volebních okrsků, do kterých jsou občané 
zařazeni podle místa trvalého bydliště. 

l. OVK Hasičská zbrojnice Byšičky,
2. OVK Hasičská zbrojnice Dvorce, 
3. OVK Mateřská škola Brandlova, č.p. 1590, Lysá n.L.,
4. OVK Mateřská škola Sídliště I, č.p. 1464, Lysá n.L., 
5. OVK Mateřská škola Sídliště I., č.p. 1464, Lysá n.L., 
6. OVK svat. obřadní síň,  Husovo náměstí 23, Lysá n.L, 
7. OVK Hasičská zbrojnice Lysá n.L., Pivovarská 1518, 
8. OVK Hasičská zbrojnice Lysá n.L., Pivovarská 1518, 
9. OVK Základní škola Litol, Palackého 160, Lysá n.L.

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, 
který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen 

k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje (dále jen 
volič).

Volič při příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním 
průkazem České republiky. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého se-
znamu obdrží volič od okrskové volební komise  úřední obálku, do které 
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků,  vloží l vybraný hlaso-
vací lístek.  Na hlasovacím lístku může volič zakroužkováním pořadové-
ho čísla nejvýše u čtyř kandidátů vyznačit, kterému dává přednost.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní 
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle 
k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hla-
sovacími lístky a výpisem ze seznamu pro volby do zastupitelstev krajů.

Při volbách do zastupitelstev krajů se voličské průkazy nevydávají.
Hlasovací lístky budou všem voličům dodány nejpozději 3 dny přede 

dnem voleb. Nejpozději 15 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje 
bude zveřejněno oznámení o době a místě konání voleb, kde bude uvedeno, 
které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků.

Šťastná Irena, odbor vnitřních věcí 

Informace o volbách do zastupitelstev krajů

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

Po:  9:00  -  12:00    13:00  -  17:00
St:   9:00  -  12:00    13:00  -  17:00
So:  9:00  -  12:00

referent odboru SM  Černá B.
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Představení 
Divadla Járy 
Cimrmana

“Vyšetřování ztráty 
třídní knihy”
18.10.2004 

JE VYPRODÁNO

MĚSTSKÉ MUZEUM
V ČELÁKOVICÍCH

si Vás dovoluje pozvat na zahájení 
výstavy Marie Luisy Hlobilové

obrazy - art protisy - gobelíny - ob-
jekty - užitá grafika

Zahájení se koná v sobotu
25. září 2004 v 10.00 hod. 

Úvodní slovo pronese 
Mgr. Jiří Bašta. Skladbu C. 

Debussyho Syrinx
na flétnu zahraje

Dana Tarabová-Čechová

Otevřeno denně mimo pondělí
9 - 12 a 13.30 - 17 hod.

Výstava potrvá
do 17. října 2004

Blahopřejeme
Motto: „Není promarněného času. Je jen čas, který byl přípravou 
na to, co je teď.“  Kay POLLAK

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

80 let
pan Václav Bárta, Pivovarská 826, nar. 6.9.1924 
pan Karel Ciryn, Masarykova 304, nar. 6.9.1924
pan Jindřich Ševčík, Komenského 357, nar. 22.9.1924
paní Věra Vaňatová, Sojovická 438, nar. 16.9.1924
paní Jitka Navrátilová, Na Rybníčku 297, nar. 28.9.1924

85 let
pan Václav Klepetko, Masarykova 1729, nar. 21.9.1919

90 let
paní Marie Šoltysová, Zámek 1, nar. 28.9.1914

91 let
paní Marie Tesařová, Zámek 1, nar. 21.9.1913

92 let
paní Marie Dostálová, ČSA 803, nar. 5.9.1912

  Alena Frankeová,
odbor kultury

 ZEMĚDĚLEC 2004
 21. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství,
 květin, ekologie a zpracování výpěstků
 14.10. - 17.10. 2004

 NÁŠ CHOV 2004
 9. výstava hospodářských zvířat, technologií pro chov
 a veter. pomůcek
 14.10. - 17.10. 2004

Mezi občany našeho města byly 
dne 23.9.2004 přivítány tyto děti:

 Barbora Jíchová, narozena 24.5.2004
 Pavel Houska, narozen 23.3.2004
 Adéla Takačová, narozena 29.2.2004
 Petr Mazáček, narozen 23.3.2004
 Natálie Šafaříková, narozena 7.4.2004
 Michaela Tanglová, narozena 2.4.2004
 Jan Zita, narozen 26.3.2004
 Jan Durdan, narozen 27.4.2004
 Aneta Karásková, narozena 19.4.2004
 Jan Kolářský, narozen 16.4.2004
 Barbora Pokorná, narozena 19.4.2004

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

Alena Frankeová, odbor kultury

Kosmetické služby,
Péče o ruce, nehty

a jiné další služby

Nabízí B. Götzová
Sídliště – Okružní 1415 

Lysá nad Labem

Objednávky na
tel.: 608 761 155

KINO BUDE
Prvního října převezmeme od divadla AHA štafetu a pustíme se do 

rozjezdu „nové sezóny“ místního biografu. 
Rádi bychom z kina vytvořili příjemné místo, kam je možné přijít si 

odpočinout a zároveň se  pobavit: podívat se na dobré filmy, poslechnout 
si hudbu, zatančit si, nebo jen zajít na skleničku. 

Otevření kina bude předcházet malá rekonstrukce, která by měla trvat 
nejpozději do konce listopadu. Naším plánem je přetvořit foyer ve filmo-
vý café-bar, který poskytne originální prostor pro posezení s přáteli, ve 
kterém bude vždy hrát dobrá  hudba a současně bude vybaven i malým 
tanečním parketem. 

Naší snahou bude oživit  prostor kina i během dne a najít pro prostor co 
nejširší využití. Jsme otevřeni také spolupráci s dalšími subjekty. 

Těšíme se až se znovu roztočí filmové promítačky a věříme, že se 
v Lysé najdou nadšení filmoví příznivci, kteří si do kina najdou cestu co 
nejčastěji.    

Nikola Baranová

Upozornění 
Od 1.10.2004 se stává město Lysá nad Labem plátcem DPH, v důsled-

ku čehož jsme nuceni zvýšit cenu měsíčníku Listy z 8,- na 9,-Kč. 
U poplatků za inzerci je rovněž nutno počítat s navýšením, a to o 19%. 
Děkujeme za pochopení. 

 CENY INZERCE V LISTECH: 
 1 strana (vel.A4) 4.000,-Kč 
 1/2 str. (vel.A5) 2.000,-Kč 
 1/4 str. (vel.A6) 1.000,-Kč 
 menší než A6       7,-Kč/1 cm2 
 zvýraznění řádku 15,-Kč 
 rámeček + 30% 
 DPH + 19% 

sleva při opakování inzerátu 3x a více - 20%
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Součástí Měst-
ské památkové 
zóny Lysé nad La-
bem je památkově 
hodnotný dům čp. 
319 v Sojovické 
ulici, který se pyš-
ní bohatě zdobe-
nou neoklasicistní 
hlavní fasádou. 
Dům je význam-
ný urbanisticky, 
archi tektonicky 

a po uměleckořemeslné stránce vzhledem k celé řadě dochovaných 
cenných prvků exteriéru a zejména interiéru, ale též z hlediska his-
torického. Již ve starém urbáři z roku 1554 je zaznamenáno, že tento 
pozemek byl součástí rozměrné zahrady (štěpnice zvané „sádek“) 
patřící k zámku. Uprostřed zahrady protékala strouha – staré labské 
řečiště. V roce 1721 se vlastníkem pozemku stal P. V. Berger, který jej 
získal od vrchnosti darem. Z letopisů kláštera se dozvídáme, že vedle 
strouhy a rybníčku se P. V. Berger staral o údržbu klášterního „vivaria“
tj. sádku na ryby. V roce 1779 se zahrada začala stavebně upra-
vovat. Kdy zde byl postaven dům s dnešním čp. 319 není zná-
mo. J.Vojáček se ve své knize zmiňuje, že Antonín Berger za-
hradu v roce 1831 prodal „ve výměře 1 jitra 740 sáhů i s tím se 
vynacházejícím stavitelským místem č. 206 (nové 319) faráři 
evangelické církve v Lysé“. V roce 1850 byla v čelednici „pastor-
na“, tj. evangelická fara. V roce 1894 zde byla zřízena vinárna
a v roce 1929 dům získal Josef Cuc a zřídil si v domě autosprávkárnu.

Při přestavbě zřejmě na přelomu 19. a 20. století nebo počátku
20. století byl původně barokní dům na západní straně prodloužen, 
sjednocen sedlovou střechou a opatřen hodnotnou neoklasicistní fasá-
dou, která se dochovala do dnešních dob téměř v úplnosti. 

Dům obsahuje velké množství pozdně barokních a klasicistních 
detailů, které jsou doplněny souborem kvalitních dveří z doby 
historizující přestavby z konce 19. století či z počátku 20. stole-

tí. Dochována je vstupní klenutá chodba s pětibokými výsečemi, 
segmentové záklenky dveřních a okenních nik, dva oddělené skle-
py přístupné ze zahrady valeně sklenuté s pětibokými výsečemi
a klenebními pasy, segmentově zaklenutými záklenky a dlažbou 
z kamenných kvádrů. Z dalších hodnotných historických prvků
a detailů stojí za pozornost zdobná kování dveří a sklepních okének, 
šestitabulková okna směřující do zahrady, dvířka pece s udírnou
a dvířka komínu na půdě. 

K východnímu průčelí je přičleněn sousední dům, který ve stěně 
půdy uchovává dvě malá zazděná okénka se šambránou, patřící původ-
ně k domu čp. 319.

Ze západní strany k severnímu průčelí je přistavěn jeden ze dvou 
zděných pilířů brány s novodobými dvoukřídlými plechovými vraty. 
Z historických fotografií je patrné, že zde byla osazena bohatě zdobe-
ná dvoukřídlá kovová vrata, pocházející z doby přestavby z počátku
20. století (nedochované). 

K domu čp. 319 v současnosti náleží nevelká zahrada, která je na 
západní straně ohraničena ohradní zdí s pilíři. 

Přízemní obytný 
dům se zbytkem 
pilířové brány a 
zahrady spolu-
vytváří a uceluje 
soubor v jádrech 
barokních domů 
v centru města 
Lysé nad Labem. 
Na žádost vlastní-
ka, který k tomuto 
objektu přistupuje 
citlivým způsobem 
a v souladu se zá-
sadami památkové péče, byl dům z výše uvedených důvodů navržen 
k zapsání do Ústředního seznamu kulturních památek. 

Bc. Šárka Koukalová, NPÚ - ÚOPSČ v Praze

Památkové bohatství Lysé nad Labem

Ve dnech 18. a 19.9.2004 probíhaly v Lysé nad Labem již tradičně 
Dny evropského dědictví.  Město Lysá nad Labem jako lokální garant 
k této společenské akci uspořádalo doprovodný cyklovýlet, který se pod 
názvem „Po stopách hraběte Šporka“ konal v sobotu 18.9.2004. Odbor-
nou záštitu nad ním převzala Bc. Šárka Koukalová z Národního památ-
kového ústavu Územního odborného pracoviště středních Čech v Praze. 

Hlavním posláním bylo upozornit na mnohdy zapomenuté památkové 
bohatství okolí Lysé nad Labem a zájemcům prostřednictvím odborného 
výkladu přiblížit jejich historický vývoj a uplatnění v rámci barokního 
komponování krajiny hrabětem Šporkem.

Skupina patnácti zájemců vyrazila z Husova náměstí ve 14. 00 ho-
din. První zastávkou byl bývalý šporkovský špitál nyní zvaný Karlov. 
Před kaplí nalezení sv. Kříže na Karlově byl každému účastníku předán 

podrobný průvodce i 
s fotografickou přílo-
hou, který byl speciál-
ně pro tento cyklovýlet 
připraven. Poté již 
mohli zájemci sledo-
vat odborný výklad 
vztahující se ke Kar-
lovu, Novému stavení 
a obci Byšičky. 

Následovala pro-
hlídka bývalé eremitá-

že u sv. Václava. Mohli jsme obdivovat nádherné plastiky andělů jakoby 
zapomenuté ve sluncem prozářené zářijové přírodě. Cestou lesem jsme 
dorazili do míst, kde 
stávala poustevna 
sv. Františka a odtud 
jsme se celí nedočkaví 
vypravili k cíli naší 
cesty, na Bon Repos u 
Čihadel.

Na místě jsme byli 
překvapeni zájmem 
místních občanů, neboť 
jich zde na nás čekala 
asi sedmdesátičlenná 
skupina. Společně 
jsme  vstoupili do ticha Bon Repos, abychom si z úst naší průvodkyně 
poslechli osudy této mimořádně krásné samoty. Po výkladu následo-
vala procházka celým zámeckým areálem. Vstoupili jsme i do sklepů
a zhlédli utajenou nástěnnou malbu představující hostinu bohatcovu. Při 
odjezdu nás čekalo milé rozloučení. V podvečerní krajině podbarvené 
zapadajícím sluncem se tichem lesoparku nesl zvuk zvonku z kaple.

Nakonec chci za všechny zúčastněné poděkovat Šárce Koukalové za 
výbornou přípravu i výklad a panu Charlesi Butlerovi za umožnění vstu-
pu do areálu zámečku Bon Repos. 

Stanislav Svoboda za pořadatele výletu

Cyklovýlet „Po stopách hraběte Šporka“ 
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Slavnosti se odehrály za ideál-
ního počasí. Na čestném nádvoří 
uvítaly zástupy diváků průvod 
tvořený selským lidem (Obec 
baráčníků, folklórní soubor Šá-
teček), střelci hraběte Šporka, 
lyskými myslivci s čerstvě ulo-
veným kňourem, členy Řádu sv. 
Huberta v parádních uniformách, 
kejklíři na chůdách, sokolníky
a dechovou hudbou našich ha-
sičů. Salva z historických pušek
a fanfára tria lesních rohů uvedly 
slavnostní zahájení, jež však bylo 
„narušeno“ efektním vjezdem 
pětičlenného poselstva na koních, 
které předalo císařskou depeši 
pro hraběte. Stejně efektně Špork 
jezdce ze svého zámku vyhodil, 
aby nerušili ceremoniál. Ten 
proběhl v tradičním dožínkovém 
duchu s poděkováním za úrodu
a s předáním obilního věnce hra-
běcímu páru. Teprve potom přišla 
na řadu depeše. Císařský verdikt 
nařizoval hraběti zřetelné oddělení 
hranice mezi lyským a brandýs-
kým panstvím kvůli pytláctví. Na 
to odpověděl Špork velkorysým 
úmyslem založení Ermitáže svaté-
ho Václava. Hraběnka nakonec na-
bídla obecenstvu bohatý program 
v zámecké zahradě. 

Nebyl jsem při organizování ce-
lého dění na zámku, podílel jsem 
se pouze na slavnostním úvodu.
A tak další popis je nedůsledným, 
však obdivným pohledem diváka. 
Jako každoročně byl zámecký 
personál dobově oděn, v prosto-
rách francouzského parku byly 
rozmístěny stylové stánky, hrálo 
se divadlo, dravci se předváděli, 
zpívalo se, tančilo, muzicírovalo
a konzumovalo. Mohu jen tušit, 
kolik sponzorů vedle finančního 
přídělu městského úřadu stálo za 
vydařenou akcí a kolik nehono-
rované organizační práce členů 
Spolku rodáků bylo odvedeno 
(namátkou koňská ekipa nebo 

pohoštění hostů a činitelů). To 
by mohly zhodnotit hlavní ko-
ordinátorky zámecké části oslav 
paní Beníková a Ing. Řeháková. 
Přes nesporný zdar této akce mi 
chybí překročit úroveň místní 
události, které má na to stát se 
akcí republikového významu. Je to 
samozřejmě otázka větší finanční 
štědrosti, aby atrakcí typu kejklířů 
na chůdách, kteří rozdali spous-
tu radosti nejen v průvodu, ale
i v parku, bylo mnohem více
a aby pohoštění osobností, jakými 
byli letos p. Swéerts-Sporck ze 
SRN, náš největší šporkolog dr. 
Pavel Preiss, p. Sixt-Ottersdorf
a další, nemuselo být tak skromné.

Slavnosti pokračovaly tradiční 
troubenou mší svatého Huberta 
v podání hornového tria dr. Vacka. 
Nelze nevzpomenout dokonalé 
dekorace. Ing. Stanislav Svoboda 
s pomocí paní Labutové vytvořil 
záviděníhodnou výzdobu kostela 
sv. Jana Křtitele (ta vždy navazuje 
na téma slavnostních divadelních 
scének, teď připomínala šporkov-
skou svatbu v Byšičkách), kterou 
ocenili návštěvníci, kteří se mše 
zúčastnili. 

I v Byšičkách se dařilo. Ky-
vadlový autobus, osobní auta, 
kolaři i pěšáci mířili na náves na-
bízející vzorné pohostinské služby
u stanů p. Rambouska a p. Níče. 
S příjemnou hudbou Fenetband se 
konzumaci samozřejmě dařilo. O 
osmé večer přijel kočár s hlavními 
aktéry s pozváním k tůni, kde se 
za hodinu poté odehrála na lodích 
muzikálová svatba komtesy Špor-
kové. Herecké výkony umocnilo 
kouzelné osvětlení. Mohutný 
potlesk doprovázel vystoupení a 
zdálo se, že děkovačka se protáhne 
snad do půlnoci. Ale to nešlo, na 
louce čarodějnic už vzplála vatra, 
zazněly dudy, housle a zpěv a di-
voženky s nápojem lásky přilákaly 
stovky lidí k dalšímu prožitku. A 

shora na to svítil mezi lehkými 
mráčky skoro úplňkový měsíc 
v různých proměnách. 

Byšičská slavnost je víceméně 
„moje dítě“. Stejně jako ve městě 
je úspěch (při špatném počasí
i neúspěch) závislý na ochotě lidí 
podílet se. Hasiči v čele s panem 
Koštířem a vlastně celou rodinou 
si dokáží dobře poradit s úkoly, 
které akce vyžaduje. Musí dovézt 
lodě, připravit kočár, vyklučit břeh 
tůně, připravit pole pro „louku 
čarodějnic“ s vatrou, trojnožkou 
s kotlem nápoje; zajistit parkoviš-
tě, posekat, uklidit obec, vybudo-
vat přístřešek pro hudbu, instalovat 
louče, osvítit lampiony, personálně 
obsadit komparsní lodníky a nepo-
pulární služby (nemohou být ani u 
scény, ani u zábavy), zajistit přívo-
dy elektřiny. Věru, za to vše si za-
sluhují příspěvek ve formě vstup-
ného. Určitě jsem nevyjmenoval 
všechno. Z rozpočtu MÚ Lysá jsou 
pak mírně odměněni herci, mu-
zikanti, zvukař. Pokusím se však 
vyjmenovat tu škálu lidí, kteří se 
podílejí na všem bez odměny. Di-
vadelník p. Pokorný zapůjčil lavič-
ky, firma Šimon Kolman je naloží, 
přiveze, odveze, p. Rypka instaluje 
elektřinu k tůni pro zvuk a osvět-
lení, stejně jako osvětlí muziku na 
návsi (v minulých letech to dělali 
p. Salfický a Jenčík, dokud jim ka-
bely a osvětlovací tělesa neukrad-
li), p. Skuhrovec věnuje žárovky
a baterky do lampionů (zpočátku 
investoval i kabely a osvětlení 
na návsi), firma Jeřala dodá od-
padové koše, U Bílé labutě uvaří
a dopraví „nápoj lásky“ (dopo-
sud vždy p. Cuc), lodě zapůjčí 
p. Beneš, L. Touš…, tu největší 
nymburští hasiči-profíci, děvčata 
a kluci si zahrají na divoženky
a chasníky či ministranty (H. 
Šubrtová, E Cílková, J. Štýbrová,
H. Krejčíková, K. Novosad,
J. Vaněček, J. Štýbr, Jílkovi

a L. Koštíř) čelakovický p. Tetic-
ký dává vždy kelímky k nápoji,
pí. Křížová organizuje autobuso-
vou dopravu, p. Špitálník přispěje 
penězi. Takoví jsou lidé, kteří jsou 
lidmi!

Bohužel do lidské společnosti 
patří i pobertové. Letos ukradli 
jenom lampiony za 1 072 korun 
se sponzorovaným osvětlením! 
Vloni zmíněné kabely s vanový-
mi halogeny, předtím naběračky 
„čarodějnic“. Desítky lidí pracují 
pro prožitek stovek lidí a pár lidí 
svůj prožitek má, až když něco 
ukradne. To si máme ještě najmout 
ochranku, vy zlodějíčci? 

Ale zanechme ošklivostí, krásy 
bylo víc, třeba už za týden na cyk-
listickém okruhu. Zde si všímám už 
takřka rodinné atmosféry pravidel-
né osmdesátky účastníků. Ochotně 
a ukázněně se setkali v kerském 
lese s keltským druidem, vyvolali 
z hradišťského hrobu spisova-
tele Hrabala, občerstvili se před 
kostelem, sv. Apolináře! Niterně 
naslouchali setkání božského 
Mozarta s Josefinou Duškovou (to 
byl nádherný zpěv!), poslechli si 
historii Sadské, na zahradě ateliéru 
Kuba v Kersku se setkali se svým 
hrabětem Šporkem a dobře pojedli
i pozpívali při harmonice v restau-
raci U Pramene. 

Za rok nashledanou a buďte 
nám nakloněni! Spolek rodáků
a přátel města Lysá nad Labem 
svoji největší roční aktivitu určitě 
s Vaší pomocí zvládne opět dobře!

Ing. Bohumil Kolací

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se podí-

leli na přípravě a zdařilém prů-
běhu Šporkových slavnostech. 
Byly perfektní!

V. Bodnárová, odbor SaK

ŠPORKOVY SLAVNOSTI 10/2004 LISTY města Lysé nad Labem

O Slavnostech hraběte Šporka roku 2004
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Beletrie pro dospělé
V rukou bohyně – Steven Saylor (Jsme v roce 56 př.n.l. Generál 
Pompeius dobyl Východ. Julius Caesar vítězí nad galy. Jen Egypt stá-
le vzdoruje  nádvládě Říma, kde vládnou korupce, politické pletichy, 
milostné skandály a vraždy. Když dojde k zabití několika egyptských 
emisarů, povolá egyptský velvyslanec Dio svého přítele Gordiana
a požádá ho, aby vypátral pachatele.)
Sultánka – Jean-Michel Thiabaux – (Cecilia Venier  Baffo byla prodána svým 
otcem a benátským dóžetem Turkům, aby potlačila vliv všeomocné Hürrem, 
Suleymanovy favoritky, ve prospěch Benátek. Po řadě dobrodružství je do-
pravena do harému v Topkapi a dostává jméno Nurbanu – Princezna světla. 
V tomto tajemném paláci se učí, jak se uchránit před dýkami a jedy. Stane se 
však něco neočekávaného: Hürrem, jež ji zprvu považuje za sokyni, se s ní 
spřátelí a zaslíbí ji svému oblíbenému synovi Selimovi. Času je málo...)
Příliš pozdě na slzy – Alex McAulay (Když čtrnáctiletá Anna neplánově otě-
hotní, rodiče ji pošlou do tábora pro „zlobivé holky“ z lepších rodin. Zařízení 
je umístěno na málo obydleném ostrově Andros. Hned první den nápravného 
programu při túře hustě zalesněným terénem dojde k tragédii. Neznámý stře-
lec zabije vedoucího skupiny. Vyděšená děvčata zůstanou bez pomoci. Anna
i ostatní jsou potrestány mnohem hůř, než si jejich rodiče představovali, pro-
tože návrat do tábora se pro ně stane hrůzným zápasem o přežití.)
Půlnoční zátoka – Nora Robertsová (Polorozpadlý statek Mane Hall na okra-
ji New Orleansu měl pro právníka Declana Fitzgeralda podivuhodné kouzlo. 
Muž si po letech splnil dávný sen a usedlost koupil. Opustil advokátní praxi 
a dal se do rekonstrukce stavení, aby mu vrátil zašlý lesk. Usedlost je údajně 
opředena děsivými pověstmi a Declana se zmocňuje obava, že nejsou jen 
pouhým výplodem fantazie.)
Zvěrolékař má namále – James Herriot (Tato knížka vypráví o lásce, přá-
telství a oddanosti – k lidem i ke zvířatům. Zvěrolékař už dokonale srostl 
s drsnou krajinou yorkshirských blat a získal si oblibu zdejších svérázných 
obyvatel. Oblíbili si ho však nejen lidé, ale také jeho zvířecí pacienti.)
Zápisník jedné lásky – Nicholas Sparks (Poutavý milostný příběh se ode-
hrává roku 1946 v Jižní Karolíně. Jednatřicetiletý Noah Calhoun, válečný 
veterán z amerického Jihu, se po druhé světové válce vrací domů, aby začal 
nový život a obnovil zašlou krásu starého venkovského domu na plantáži.
I když mu práce přináší uspokojení, stále ho rozechvívá vzpomínka na půvab-
nou Allie, s níž se setkal před čtrnácti lety a kterou tehdy miloval hlubokou
a upřímnou láskou.)
Nové nápady laskavého čtenáře – Michal Viewegh (Tato kniha je podle au-
tora určena každému, kdo „má literaturu rád – a nebere ji smrtelně vážně.“)

Beletrie pro mládež 
Pohádky pro malé děti – Malované čtení pro nejmenší čtenáře.
Byla jednou koťata – Štíplová Ljuba,Váňa Josef (Oblíbená televizní ko-
ťátka, která prošla ve filmové večerníčkové podobě už šestnácti státy světa, 
přicházejí znovu k našim dětem.)

Naučná pro dospělé
Receptář prima nápadů aneb Co jste v televizi (ne)viděli – Přemek Podla-
ha, Jiří Savinec (Další tisícovka návodů, rad, receptů pro zahradu, byt, dům, 
kuchyni i dílnu.)
Léčivé rostliny o sběru a pěstování – Iveta Mikešová, Monika Lutovská 
(Posláním této knížky je především být praktickou příručkou těm, kteří se 
zabývají sběrem nebo pěstováním léčivých rostlin.)
Lexikon přežití – Rüdiger Nehberg (Nejznámější německý cestovatel 
a dobrodruh soustředil do tohoto lexikonu veškeré zkušenosti s přeži-
tím kdekoli mimo civilizaci – v džungli, na poušti, na sněhu, na vodě.
Od A do Z je v knize seřazeno na 1 500 hesel a přes 500 názorných kreseb.)
Mladá léta velkých císařoven – Beate Hammondová (O životě tří velkých 
rakouských císařoven víme mnohé, ale jejich dětství a mládí je poměrně málo 
známé. Jak byly tyto ženy vychovávány, do jaké míry byly svobodné, jakým 
pravidlům se musely podrobit a jak často viděly své rodiče, se dozvíme v této 
knížce.)
Zdobíme balkony a terasy – Jaroslav Rak (Tato knížka je pozváním k prožití 
napínavého dobrodružství při zdobení balkonů a teras nepřeberným množ-
stvím rostlin nejrůznějších barev a forem.)

Tomášková M.

Nové videokazety a DVD ve fondu vi-
deopůjčovny

VHS
Pro mládež
Peter Pan – Příběh, který znáte, se stane nezapomenutelnou legendou! Ma-
gické dobrodružství pro všechny.

Historické
Poslední samuraj – Tom Cruise jako hrdina občanské války, kapitán Nathan 
Algren, odjíždí do Japonska bojovat se samuraji, ale nakonec se sám postaví 
do jejich řad a přísahá věrnost jejich boji.
Legenda o Suriyothai – Siamské království 1528. Královna Suriyothai
v 15 letech usedá na trůn. Vlastní štěstí s milovaným mužem obětuje své zemi
a souhlasí s politickým sňatkem. Říše je ohrožena a mladá vládkyně se snaží 
zachránit svůj lid a po boku manžela vyráží proti nepříteli...
Umučení Krista – Oscarový režisér Mel Gibson uvádí hluboký příběh odva-
hy a oběti popisující posledních 12 hodin života Ježíše Krista.

Komedie
Kameňák 2 – Pokračování komedie Zdeňka Trošky inspirované známými
i méně známými „kamennými“ vtipy.

DVD
Poslední samuraj, Kameňák 2, Legenda o Suriyothai, Umučení Krista

Válečné
Přežili jsme Ardeny – V polovině prosince 1944 se Hitlerova armáda chystá 
na bleskovou válku u Ardenského lesa a na hrozivou zimní ofenzivu známou 
dnes jako „Bitva o výběžek“. Vynikající a působící válečný příběh.
Mlha války – Bývalý ministr obrany prezidenta Kennedyho a prezidenta 
Johnsona Robert S. McNamare nabízí nový a často překvapující pohled na 
bombardování Tokia, kubánskou krizi a důsledky vietnamské války.

Komedie
Jak jsme vyhráli válku – Povedený a zábavný příběh z druhé světové války 
o nešikovném důstojníkovi a jeho nešťastném mužstvu složeném ze ztrace-
ných existencí.

Koníčková J.

 Nové knihy ve fondu Městské knihovny

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Vás zve na akci

Týden knihoven,
která se koná

4. –10. října 2004
Připravili jsme pro Vás tyto akce:

•   Soutěže pro děti i studenty
•   Vědomostní kvízy
•   Amnestie zapomnětlivých čtenářů 
•    Pro čtenáře knihovny půl hodiny přístupu na internet ZDARMA
•    Kreativní odpoledne – budeme společně vyrábět postavičky, 

zvířátka, dárečky …..
•    Páteční taneční odpoledne s malým

občerstvením – na zakončení Týdne knihoven
Těšíme se na Vaši milou návštěvu!
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Lyský starosta na internetových 
stránkách v Japonsku

Brouzdáte-li po internetových stránkách, může se Vám stát, že 
v zajímavých souvislostech objevíte v Japonsku informace o Lysé 
nad Labem a jejím starostovi. Tyto souvislosti jsou pod heslem Ma-
zak. Vysvětlení je celkem snadné – starosta Lysé byl v souvislosti 

s výstavbou nového školicího a předváděcího střediska Misan něko-
likrát navštíven japonskou delegací zastupující firmu Mazak, jednoho 
z největších výrobců CNC obráběcích strojů na světě. Misan s.r.o. je 
totiž výhradním zastoupením této firmy v České republice. Oplátkou 
byl pozván starosta Lysé n. L. na otevření kanceláře YAMAZAKI 
MAZAK pro střední Evropu v Praze. Tam pronesl projev, který 
obsahoval i pozvání na slavnostní otevření střediska Misan/Mazak 
v Lysé n. L. Záhy se objevila jeho fotografie se jménem na japon-
ských internetových stránkách.

Pro informaci budova Misan bude pro veřejnost 
z Lysé otevřena v sobotu 16.10 2004 od 9:00 hod.

Ing. J. Svoboda

Vybraná data měsíce října
4. října 1752 proběhla ve Lnářích svatba hraběte Kristiána Sweerts 

– Šporka, syna hraběte Františka Karla Sweerts – Šporka, s Marií 
Barborou, dcerou hraběte Václava z Bubna u Litic. 19. října vjeli 
novomanželé do Lysé. První přivítání je čekalo už na hranicích pan-
ství u sv. Václava. Po smrti svého otce 30. 11. 1757 převzal panství 
Kristián.

4. října 1873 proběhlo slavnostní zahájení železnič-
ní dopravy v Lysé. Nádraží mělo být podle původních plá-
nů zřízeno dohromady pro Lysou a Čelákovice u sv. Václa-
va. Také díky kněžně Štěpánce Rohanové, která věnovala 
pozemky, bylo nakonec zřízeno nádraží na cestě spojující Lysou
a Litol. Některé pozemky poskytla také Lysá. Nádraží mělo šest kolejí
a budova byla jednopatrová.

28. října 1918 byl vyhlášen vznik Československé republiky. Den 
poté, tj. 29. října svolala správní komise města schůzi všech místních 
spolků k oslavě. Městem procházel slavnostní průvod a na náměstí 
proběhl koncert. Ze zástupců spolků byl zvolen místní národní výbor, 
který pomáhal správní komisi s řízením města.

V říjnu 1935 zveřejnil přípravný výbor dopis o chystané publikaci 
pátera Josefa Vojáčka, která byla doplněna fotografiemi p. A. Leinera. 
Bylo takto možno objednat publikaci s názvem „Lysá nad Labem - 
grunty, domky a jejich majitelé“. V přípravném výboru byli například: 
starosta Václav Hradecký, MUDr. Fr. Tichý, Fr. Otruba – ředitel v.v., 
rolník Alois Fišer a další. Veškerá korespondence se měla vyřizovat 
přes Měst. úřad v Lysé nad Labem.

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

archívní materiál Muzea Bedřicha Hrozného

Ondřej Rašín, Muzeum Bedřicha Hrozného

Muzeum Bedřicha Hrozného
„Vážený spoluobčane a příznivče muzea ,
dovolte mi, abych Vás jménem Muzea Bedřicha Hrozného i jmé-

nem svým požádal o spolupráci. Zajisté jste i Vy někdy našel (-la) 
v domácnosti staré předměty,  které by mohly být historicky cenné.  
Dovoluji si Vás požádat, zda byste byl (-la) ochoten (-na) nabídnout 
je  Muzeu Bedřicha Hrozného. Úlohou muzea je shromažďovat, popi-
sovat, restaurovat a podle možností vystavovat materiál, který doku-
mentuje náš historický vývoj. Těmito předměty mohou být i zdánlivě 
nepotřebné a nezajímavé věci. Jsou to například fotografie, předměty 
denní spotřeby, staré tisky knih (náboženského i světského obsahu), 
bankovky, mince, keramiku, dřevorytiny, oblečení i jeho součásti 
(krajky, výšivky….), dokumenty, korespondence, hudební nástroje, 
odznaky, plakety, archeologické nálezy a další.

Prosíme Vás proto o Vaši laskavou spolupráci. Rozhodnete-li se 
věnovat nějaké předměty muzeu, Vaše jméno bude samozřejmě uve-
deno trvale jako dárce a bude s Vámi sepsána darovací smlouva. Také 
byste umožnil (-la) i ostatním lidem poznat větší část naší historie.

Rozhodnete-li se nějaký z uvedených, nebo i jiných předmětů 
věnovat, kontaktujte, prosím, Muzeum Bedřicha Hrozného, Lysá 
nad Labem na adrese: Nám. B. Hrozného 265, nebo na telefo-
nu 325 551 868, mobilním telefonu 737 787 053, případně na
e-mailové adrese: lysa@polabskemuzeum.cz .

Děkuji a těším se na spolupráci.“

Ondřej Rašín, vedoucí Muzea Bedřicha Hrozného

Dne 22.9.2004 se již podvanácté konala celonárodní akce Den bez 
aut. V rámci Evropské unie se dokonce konaly dvě akce a to Evrop-
ský den bez aut a Evropský týden mobility (16. – 22.9.) pod společ-
ným mottem „Bezpečné ulice pro děti“.

Město Lysá nad Labem se prostřednictvím městského úřadu, odbo-
ru životního prostředí v letošním roce k tomuto tématu přihlásilo za-
tím neoficiálně, přesto však se zajímavou akcí – cyklojízdou. Ta měla 
upozornit na přítomnost cyklistů na silnicích a na mnohdy zbytečné 
používání aut ve městě. Trasa byla naplánována tak, aby postihla do-
pravou nejvytíženější ulice.

Jaké však bylo moje překvapení, když ve stanovenou dobu byl 
na startu pouze služební automobil nymburského deníku se dvěma 
novináři a potom již jen nikde nekončící kolona aut v Mírové ulici. 
Po rozpačitém pozdravu novinářky jsme  udělali několik fotogra-
fií. Následoval malý rozhovor pro deník o nultém ročníku Dne 
bez aut v Lysé na Labem a poté jsem vyrazil v koloně aut oslavit
Den bez aut…

Celá akce však ve mně vyvolala jednu velkou otázku o našem myš-
lení. Před měsícem proběhla v Lysé velmi úspěšná (dle počtu podpi-
sů) petice na podporu výstavby obchvatu města. Podepsalo ji téměř 3 
tisíce občanů, kteří jako hlavní důvod pro jeho výstavbu uvádějí ne-
snesitelné zatížení centra města automobily. Zamyslel se však někdo 
nad tím, co nám brání jezdit po městě autem méně? A jaký bude váš 
pohled na věc pokud vám sdělím, že podpisem podpořilo Den bez aut 
7 občanů z Lysé a 1 z Kerska?

Ale ať bude odpověď jakákoli, za rok se těším na Den bez aut 
v Lysé nad Labem opět.

za pořadatele
Stanislav Svoboda

Den bez aut 2004
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Ani se nechce věřit, milí Lysáci, že tu již máme podzim. A přitom je 
to jako včera, kdy jsme vybalovali zavazadla z dovolené či výletu a sdě-
lovali si dojmy z toho kterého místa republiky nebo vzdálenějších cest 
zahraničních. Kolik z nás si během dovolené řeklo – tady to mají pěkné, 
to se mi líbí, proč to není u nás. Někdy – a poměrně často – to není vůbec 
o penězích, ale o lidech.

Vždyť třeba na malém městě, které jsem navštívila, nemají ani technic-
ké služby, ani žádnou jinou firmu, která se stará o údržbu zeleně a čistotu 
města a přesto, když jsem si zhruba třiapůltisícové městečko prošla, byla 
jsem velmi překvapena maličkostmi, které mě potěšily. Nikde jsem ne-
viděla zaplevelené chodníky ani obrubníky. Na chodnících a veřejném 
prostranství se nepovalovaly krabičky od cigaret, „pitíček s brčkem“,  pa-
pírky od bonbónů, oplatek, slupky od banánů a nevím ještě od bůhvíčeho. 
Naopak v sobotu dopoledne obyvatelé vyrukovali v hojném počtu před 
své domky, vidět byli i u „bytovek“, s košťaty. Zametali chodníky – a ne 
do silnice, jak je k vidění u nás – likvidovali nametené sami do vlastních 
nádob. Domnívala jsem se, že je nějaká brigáda, ale to je prý normální, to 
se tu dělá odjakživa. Prý by se každý styděl, kdyby to neměl před domem 
v pořádku. A přitom tu také mají základní školu s jídelnou, sportovní areál 
se hřišti, zahrádkářskou kolonii se zahradními domky, internát učiliště, 
dokonce kulturní dům z minulosti – tj.  potencionální „výrobce“ odpadků 
svých návštěvníků. 

Co mi ještě vadí v oblasti pořádku v Lysé a co by šlo rychle, levně
a dobře napravit?

-  Při vcházení do obchodů a institucí často překračujeme (ne se o ni 
čistíme) rohožku či rohož, která je naplněna odpadky zjevně staršího 
data. Chápu, že třeba pošta či městský úřad, školy a potravinové ob-
chody mají rohožky více frekventované, ale pak se asi jejich čištění 
musí zintenzivnit.

-  Výkladní skříně některých obchodů, i vývěsní skřínky institucí, spol-
ků a organizací mnohdy nezáří čistotou, jsou tudíž „dobrou“ vizitkou 
majitele.

-  K obchodu také patří zpravidla stojan na kola, ale ten je, také zpra-
vidla, zarostlý nebo obrostlý plevelem, ve kterém se zachytávají od-
padky. Navíc jsou obchody, kde stojí tak, jak ho nasměruje nenechavý
kolemjdoucí - pokaždé jinak.

-  Pravděpodobně dnešní mládež vymyslela nový způsob sezení na la-
vičkách.  Kdo neviděl, neuvěří. Dnes se na sedák dávají nohy a sedí 
se na opěradle. 

- Nevím, jakou představu o společném bydlení mají někteří oby-
vatelé činžovních nebo sídlištních domů – domů s více nájemníky 
v majetku města, společenství vlastníků či staveb. byt. družstva. Každý 
se chová velice O.K., samá spravedlnost, smysl pro pořádek – to snad 
možná doma a na chalupě či chatě , ale od zavřených dveří jejich bytu 
je nezajímá nic – proč taky, vždycky se  najde nějaký soused-dobrovol-
ník,  který se postará i za nás, protože my „nikdy nemáme čas“. Někdy
i proto, že podnikáme a jsme téměř stále mimo domov. To chápu. Ale pak 
si nejspíš musíme najmout někoho, kdo splní povinnosti nájemníka či 
majitele bytu  za nás.

Výčet malých, ale viditelných nedostatků, které ubírají Lysé nad Labem 
„body“ při hodnocení našeho města návštěvníky by jistě mohl pokračovat. 
Stačí se rozhlédnout kolem sebe, každý určitě nalezne něco, co by šlo 
rychle, levně a dobře napravit.

Přesto nemám pocit, že se  Lysá mění k lepšímu pomalu a křečovitě, jak se
o tom zmínila pisatelka v předchozím vydání Listů. Já svůj příspěvek 
zakončím citátem: „Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co 
děláte.“  Zamysleme se nad jeho významem. Pak bude v naší milé Lysé 
určitě nejen větší čisto na pohled.

Marcela Chloupková

P.S.   Za co si naše milá Lysá v posledních pár měsících zasloužila 
potěšující hodnocení je čistota a provozní doba zrekonstruovaných 
veřejných WC. Za vzornou péči děkujeme pí. Heleně Kuličkové
a Kateřině Kučerové. Trvalo dlouho než se našel někdo takhle spoleh-
livý. Kéž nám vydrží!
Zmiňované „pohádkové“ městečko v úvodu článku je na Vsetínsku
a jmenuje se Kelč.
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Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost

Nedávno jsem si všiml, že na 
křižovatce pod nadjezdem, kde se 
odbočuje k Penny Marketu a k Diwi-
dagu, byly u přechodu pro chodce 
odstraněny betonové zátarasy. Podle 
mne je to velká chyba! Jednalo se o 
velmi praktickou a užitečnou „po-
můcku“ ke zpomalování vozidel
a samozřejmě také pro ochranu chod-
ců, kteří se takto mohli dostat přes 
mnohdy plynule auty zaplněnou vo-
zovku alespoň nadvakrát.

Každý takovýto fyzický zátaras 
má mnohem vyšší efekt než doprav-
ní značka omezující rychlost na 30 
km/hod. – Běžte se někdy podívat do 
Litole do Mírové ulice, jakou rychlostí 
se tam ve skutečnosti jezdí, přestože je 
ulice pokrytá mnoha „třicítkami“.

Odstranění zátarasů u přechodu 
pro chodce před Penny Marketem 
může navíc způsobit to, že řidič 
jedoucí z města, který si již zvykl, 
že při odbočení vlevo si najede do 
levého pruhu, tak učiní i dnes, bude 
sražen z nadjezdu protijedoucím vo-
zidlem, které nebylo uměle zpomaleno
a svedeno k pravé straně vozovky! 
Navíc bez obav, že se potká s pa-
nely, pojede jeho řidič tak jako dřív 
z mostu dolů určitě rychleji než
50 km/hod.!

Kladu si otázku, proč byly záta-
rasy odstraněny. Asi si také dovedu 
odpovědět: už několik řidičů v nich 
prostě skončilo! Proč? Protože „si jich 
nevšimli“. Nebylo to ale proto, že jeli 
nepřiměřeně rychle? Nebo předjížděli 
z mostu dolů pomalu jedoucí traktor? 
Jsem přesvědčen o tom, že ano, že toto 

je ten faktický důvod. Ty panely za to 
opravdu nemohou!

Mám další otázku. Proč v našich 
městech stále mají řidiči navrch před 
chodci, cyklisty, maminkami s dětmi, 
důchodci s hůlkou? Proč? Žádná vy-
hláška ani značka nezmění pitomce 
za volantem v hodného řidiče, který dá 
každému pěšákovi přednost! V mnoha 
státech Evropy se řešení již dávno 
našlo – jeďte se tam někdy podívat: 
ulice měst jsou plné umělých „zpo-
malovačů“: šikan, retardérů, ostrůvků 
v křižovatkách, zvýšených obrubníků, 
kruhových objezdů i objezdíků. Ulice 
se zužují, chodníky rozšiřují. Potom 
zbude místo i na cyklisty! Řidič je tak 
přirozeně donucen jet prostě pomalu 
– Přece si někde neodře nebo nenabou-
rá svého miláčka!

Neustupujme ani v Lysé nad Labem 
řidičům!

Proč například na výše zmíněné 
křižovatce není kruhový objezd? 
Namítnete, že se tam nevejde….. Ale 
vejde! Jezdím hodně po republice
a viděl jsem již několik kruhových 
objezdů, které nejsou vůbec do kruhu. 
Jsou na ploše běžné křižovatky, pouze 
ctí zákony kruhového objezdu – tedy 
přednost zprava. A všichni musí přijíž-
dět hezky pomalu.

Jsem pro to, aby namísto širokých 
průjezdných komunikací byly ve 
městě úzké ulice lemované cyk-
listickou stezkou, záhony květin, 
prokládané mnoha architektonickými 
prvky, které budou řidiče zbrzďovat.
Ať město patří chodcům!

Ing. Roman Fiala

Panely za to nemohou!

DYWIDAG Prefa Lysá nad Labem a.s. je významným podnikem
Lysé nad Labem, který se zabývá výrobou železobetonových
prefabrikátů.

Zaměstnává 145 pracovníků a jeho roční obrat činí téměř 300 mil. Kč.
Majoritním vlastníkem firmy je od srpna 2002  společnost CONSOLIS 

Oy.Ab. se sídlem Vantaa ve Finsku. Tato společnost vlastní 50 výrobních 
závodů zaměřených  na výrobu cementového zboží téměř ve všech ze-
mích Evropy ležících na sever od 50-té rovnoběžky. Od roku 2003 probí-
há ve společnosti DYWIDAG Prefa Lysá nad Labem rozsáhlá přestavba  
zaměřená především na rozšíření a modernizaci výrobních kapacit.

Celkově bude proinvestováno za roky 2003 – 2005 cca 80 mil. Kč. Jed-
ná se zejména o výstavbu nové betonárky ve výrobní hale se souborem 
protihlukových opatření náhradou za stávající míchačku (rozvoz betonu 
bude zajišťován podvěsnou dopravou), zřízení čtyř vytvářecích tratí na 
výrobu předpjatých dutinových panelů ve výrobní hale (v příštím roce 
budou instalovány další dvě) a přesunutí manipulačních a skladových 
ploch do jihovýchodní části areálu závodu, kde budou stíněny výrobní 
halou. Stávající vytvářecí stroje budou postupně vyměňovány za nové 
méně hlučné. 

Realizace plánovaných investičních akcí přispěje významnou měrou 
ke snížení emisí, kterými naše společnost zatěžuje okolí.

Představenstvo společnosti

DYWIDAG ve výstavbě
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Ve dnech 26.-27.7.2004 bylo na spalovně nebezpečných odpadů v Lysé 
nad Labem provedeno první ze dvou měření emisí, které je provozovatel 
povinen provést v letošním roce  dle platné legislativy. Oficiální protokol 
s výsledky měření jsme zaslali odboru životního prostředí MěÚ Lysá nad 
Labem samostatným dopisem.

Vzhledem k tomu, že správná interpretace výsledků měření, uvedená 
v protokolu o měření, je vysoce odbornou záležitostí, shrnuli jsme vý-
sledky měření přehledně do níže uvedené tabulky tak, aby byly pochopi-
telné i pro laickou veřejnost.

Výsledky měření a zákonné limity:

škodlivina naměřeno (mg/m3) limit (mg/m3)

TZL (tuhé znečišťující látky)  1,9  30

NOX   (oxidy dusíku)  210  500

SO2   (oxid siřičitý)  8  50

TOC  (organický uhlík)  2,1  10

CO    (oxid uhelnatý)  6  100

HF   (fluorovodík)  0,05  1

HCl  (chlorovodík)  0,48  10

kovy 1.skupiny (Hg+Cd+Tl)  0,007  0,05

kovy 2.skupiny (As+Ni+Cr+Co)  0,12  0,5

kovy 3.skupiny (Pb+Cu+Mn)  0,186  0,5
suma PCDD/F (polychlorované 
dibenzodioxiny/dibenzofurany)  0,037 ng/m3  0,1 ng/m3

Pozn.: Suma PCDD/F je vyjádřena v jednotkách ng/m3 (nanogram, 10-9 g/m3).
Měření provedla autorizovaná firma v rozsahu stanoveném v souladu 

se zákonem č.86/2002 Sb., o ovzduší a v rozsahu vyhlášky MŽP č.356/

Tak se ptám …
V září jsme měli v Lysé nad Labem XI. mezinárodní výstavu koní. 

Pro město je to prestižní záležitost, pro obyvatele zátěž. Po dobu 
čtyř dnů jsou četné ulice doslova přecpány parkujícími automobily
a přejít silnici i na značeném přechodu se stává pro starší občany horo-
rem. Podobných, četně navštěvovaných výstav bývá každý rok několik. 
Nic proti výstavám, pokud by měly vyhovující parkovací plochy mimo 
centrum města. Takové zázemí výstaviště nemá a zřejmě ještě dlouho
mít nebude. 

A tak se ptám, co proti tomu podnikají tak agilní ekologické organizace 
jako Arnika či Lysin, které neúnavně tepou tu překladiště, tu spalovnu, 
jindy obchvat? Kdy začnou sepisovat petice a organizovat protestní shro-
máždění? Nepřináší to žádný profit a nebo jim tento neúnosný stav, ničící 
životní prostředí nevadí? 

Ptám se redaktorů novin z MFD, Nymburska a dalších, kteří tak čas-
to o výstavách ve městě píší oslavné články, proč neupozorňují na tuto 
koncentraci automobilů při výstavách, které obtěžují nejen škodlivými 
výfukovými plyny, ale i hlukem, zápachem, mikroskopickým prachem
a zvýšeným nebezpečím úrazu? Přece to musí také vidět! 

Ptám se dále představitelů města, kdy konečně začnou se slibovaným 
záchytným parkovištěm za litolským vyústěním podchodu? Místa je tam 
dost a s majiteli pozemků se lze také dohodnout, například o postupném 
splácení s příslušnými úroky. Parkoviště lze budovat postupně a na jeho 
obsluhu by stačili dva lidé. Kolik výběrčích je dnes a kolik z vybíraných 
částek připadá ne jejich mzdu, lze snadno dovodit. Městu by se tím znač-
ně ulevilo a to nejen během výstav. 

Ptám se nakonec i všech občanů města, kdy jim dojde trpělivost
a vynutí si ať peticemi, či místním referendem, aby se začalo s tímto kaž-
doročním stavem opakujících se těžkostí něco dělat. 

Ani vedení výstaviště, které je vlastně prapůvodcem problémů, by 
nemělo zůstat stranou a chybu, kterou při stavbě areálu nezajištěním 
dostatečných parkovacích ploch zavinilo, mělo pomoct řešit. 

Václav Mrkvička

2002 Sb. a nařízení vlády č.354/2000 Sb. Měření bylo provedeno v reži-
mu standardního ustáleného provozu spalovny, čímž se rozumí, že byly 
páleny pevné, kapalné a nemocniční odpady přijaté v souladu s provoz-
ním řádem, a to při dodržení všech provozních parametrů spalovny.

Abychom předešli případným spekulacím a pochybnostem o způsobu 
měření, sběru měřených dat a charakteru provozu spalovny v průběhu 
měření, byl v průběhu měření ve spolupráci s MěÚ Lysá nad Labem 
realizován tzv. den otevřených dveří. Laická i odborná veřejnost se tak 
měla možnost seznámit nejen se způsobem měření a všemi vlivy měření, 
ale též s celým provozem spalovny. Bohužel jsme nuceni konstatovat, že 
i přes maximální vstřícnost vedení spalovny tuto možnost využilo mimo 
pěti členů ekologických sdružení Arnika a Lysin, dále několika lidí z rad-
nice pouze 5 (slovy pět) občanů Lysé nad Labem.

Souhrnně lze říci, že všechny naměřené hodnoty sledovaných 
škodlivin jsou hluboko pod stanovenými limity a v řadě případů
i pod hranicí citlivosti měřicích metod.

Ing.Alexis Welter, jednatel společnosti, BDW LINE, spol.s r.o.

Z různých stran na různých strán-
kách je možné sledovat snahu města 
Lysá n. L. o chválu svojí aktivity 
v péči o zeleň. Mám z toho rozpačitý 
dojem. Já totiž vidím opačné výsledky, 
a promiňte, dovolil bych se k tomu 
vyjádřit. Jsou tu totiž možná srovnání 
v jiných městech, která zřejmě mají 
jiné odborníky, jiné kvalifikace ve 
stejné péči o městskou zeleň. Takovým 
místem může být Jičín. Zajeďte se 
podívat, a tohle doporučení platí nejen 
pro odborníky, ale pro každého, kdo 
chce vidět dobře udržovaný stromový 
park města. 

Jsem profesí botanik, o zeleň v ex-
tra-i intra –vilánu jsem se zajímal
a staral více než 30 let. 

Jednoduchá otázka, co mi na péči
o lyskou zeleň vadí (chybí) ?

Investice do nových výsadeb,
o které se pak nadále už nikdo nestará,  
a vysazené stromy odumřou. 

Přehuštěné výsadby v parku na 
náměstí a u nádraží a na jiných mís-
tech, které jsou svým uspořádáním
a zejména hustotu vysazených sazenic 
zákonitě bez další údržby odsouzeny 
k uhynutí..

Nedostatečná péče o vzrostlé 
stromy, které nejsou udržovány v pa-
třičných rozměrech. Město (odborný 
dohled) má navrhované řešení: odstra-
nit tuto zeleň, což představuje zcela 
nesmyslné, dovolím si to nazvat „hlou-
pé“ řešení, které přináší nepotřebné 
navýšení investic, nehledě na kvalitu 
a cenu fungujících stromů, které jsou 
odstraňovány. Postačí pravidelná údrž-
ba řezem, což je aplikováno např. v již 
zmíněném Jičíně. 

Zadláždění chodníků v ulici Ma-
sarykova, kde díky zámkové dlažbě 
a nezalévání stromů, došlo k uschnutí 
letitých stromů, javorů (dle mého od-
hadu odumřou všechny zbývající). 

Celkový závěr z tohoto konání je: 
utrácení peněz za novou výsadbu, což 
může být sice pohodlnější a zřejmě pro 
město Lysá n. L. také viditelně aktuali-
zující než údržba dosavadních stromů. 
Je to ale nekvalifikované a trestuhodné 
řešení stávající situace. 

Vzorovým příkladem je stav vý-

sadby v ulici Pivovarská. Stromy, 
lípy, jsou přerostlé, po několik let 
upravované buď nešetrným zásahem 
komunikačních a energetických insti-
tucí, pak v poslední době kamuflážním 
zásahem, prořezem, který snad nelze 
nazvat jinak než výsměchem. Nebylo 
zasahováno do hlavních silných větví, 
ale byly odstraněny jen nedůležité 
postranní větve. Následek to mělo: 
v roce 2004 úspěšné zesílení hlavních 
větví, bohaté kvetení, tvorby opadu, 
zesílení aktivity rozvoje kořenového 
systému. Tedy je také možno vidět 
porušení chodníkové dlažby, která je 
silně zvlněna a přes péči obyvatelů, 
neumožňuje anebo velmi ztěžuje zim-
ní údržbu chodníků, které si obyvatelé 
sami vybudovali. 

Řešení, které navrhuji

Jestliže město samo nemá dostatek 
prostředků na profesní údržbu, zůstaň-
me u principu neničit to, co udělaly 
předchozí generace. Cesty jsou možné, 
poměrně laciné a sofistikované. Vrátil 
bych se k tomu, co jsme tady v ulici 
Pivovarská dělali mnoho let. Stejně 
jako o chodník, který není mým vlast-
nictvím, postarejme se dle možností i o 
zeleň. Město má možnost (povinnost) 
na to dohlížet a tato supervize v sobě 
obnáší návrh, doporučení, jak se o tyto 
stromy starat. Pro obyvatele se naskyt-
ne výhoda, nejen uklízet psí exkremen-
ty, ale budou se starat sami i o stromy. 
To znamená představit vzor, jak má 
být strom v ulici opatrován, jak má být 
ošetřen řezem, atd. Bylo by skutečně 
hloupé, aby obyvatelé byli nuceni 
stromy nezákonně likvidovat. V mož-
nostech obyvatel však není postarat se 
o stromy v parcích, možná před svým 
domem. Tato položka nutné zůstane na 
nákladech města. Podle mého vidění 
skutečností to bude vhodné konzulto-
vat s odborníky, asi i jinými , než jsou 
na městském odboru tohoto zaměření. 
Nepřísluší mi to soudit, ale dovolím 
si tvrdit, že tuto otázku řešit lépe lze, 
odborněji a za méně peněz, než se tak 
děje v současnosti v městě Lysá n. L..

Jan Říha

Péče o městskou zeleň z mého pohledu

Den otevřených dveří a měření emisí ve spalovně
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Aktuální diskuse na internetu

Vážení čtenáři, přinášíme vám 
ukázky z internetového Diskusního 
fóra Lysá nad Labem. (Nachází na 
adrese www.lysanadlabem.info.) 
Věříme, že pro vás tyto příspěvky 
budou zajímavé. Byly poslední 
z jednoho aktuálního tématu v po-
lovině září. Pochopitelně vyjadřují 
názory příslušných autorů. Těšíme 
se samozřejmě také na vaši účast
v debatách.

Pro veřejný přístup na internet 
můžete v Lysé zajít např. do ČD 
centra, městské knihovny a pro-
dejen JPC na nám. B.Hrozného 
nebo Luco či SPC-net v Masary-
kově ulici. (Různé ceny, účtování
a další podmínky.)  Za tým fóra 
Jan Kořista
Mírová-Jedličkova-Čs. armády
Jakub Tesař (9. 9.)

Neboli dopravní tah městem. 
Nejfrekventovanější a neproblémo-
vější ulice v Lysé. Dá se s ní a na ní 
něco dělat?
Saša Vrtěl (10. 9.)

Ve srovnání s průtahem silnice
č. 38 Kolínem a Nymburkem (stře-
dem náměstí!) a silnice č. 611 Po-
děbrady (opět středem náměstí!) se 
jedná o klidnou městskou ulici.

Ale něco by se s ní dělat možná 
dalo:

- obchvat: nebude, kde by na něj 
socani vzali peníze? A stejně by bylo 
celkem k ničemu, má vůbec někdo 
seriózní průzkum, kolik dopravy je 
skutečně tranzitní?

- diverzifikace: znamená rozptýlit 
dnešní proud dopravy po jediné ulici 
do více menších proudů. Když jedu 
autem z Litole kamkoliv do Lysé, 
vždycky musím přes nadjezd, jiná 
asfaltová cesta neexistuje. Před 
postavením nadjezdu se dala bariéra 
železnice překonat i na opačném 
konci - na konci Čapkovy ulice byl 
přejezd. Na kolik by přišlo zpevnění 
cest:

a) kolem Kovony ke dvěma pře-
jezdům do Brandlovy?

b) mezi osterskou a stratovskou 
silnicí u borku?
Jakub Nedoma (11. 9.)

Zdá se mi to jako dobrý nápad. 
Ale bohužel tento problém je asi 
dalekosáhlejší. Pokud by měla 
Masarykova a Čechova ulice tako-
vý povrch jako třeba zmiňovaná 
Jedličkova, pak bych se jimi rád 
vyhl frekventovanějšímu průtahu 
městem. Bohužel nemají, a tak si 
po cestě domů (Kačín) například
z Litole radši trochu zajedu, ale jedu 

po relativně pěkné silnici.
No a pak je tu taky to, že nej-

frekventovanější tah městem je
z nějakých 40% děsivý kočko-hlavý 
tankodrom 8-!.
Saša Vrtěl (13. 9.)

Noo, kdyby byly ty alternativní 
cesty, tak by ty cobblestouny [=dla-
žební kostky JK] působily jako mo-
tivační faktor k jejich používání ;-)
Hanka Hermová (15. 9.)
K řešení průtahu:
domnívám se, že:

1) měla by být pořádně vyřešena 
křižovatka Pivovarská x Jedličko-
va, ta nehoda byla skutečně hodně 
ošklivá a skončila smrtí cyklistky. 
Cyklisti, jezděte s helmou, znám pár 
lidí, kterým to zachránilo život.

Myslím, že pouhé retardéry jsou 
málo, je tam příliš velká nečleněná 
a tím pádem nepřehledná plocha, 
myslím, že by se to mělo upravit 
zcela jinak, hlavně zúžit ten vjezd 
do Pivovarské. Ostatně mám to na-
kreslené v diplomce i se stromečky 
a cyklostezkami. Mohlo by se z toho 
stát docela hezké místo se spoustou 
zeleně. Dneska je to takový zapome-
nutý kout, všichni dělají, že nevidí, 
jak je to tam ošklivé. Každopádně 
prostor by tam byl.

2) parkovací místa mohou být té-

měř po celé Jedličkově ulici, jen by 
ta ulice musela být trošku přebudo-
vána. Nemuselo by se pak parkovat 
na Husově náměstí (což je dle mého 
názoru hodně velký krok zpátky - 
tak do 60. let).

3) rozptýlení dopravy se většinou 
v rámci dopravních opatření nedělá, 
protože to zvýší dopravní zatížení 
sídla. Myslím ale, že by nadjezd 
měl mít alternativní trasu - kdyby 
se s ním něco stalo, musel by se 
opravovat, nebo nějaká nehoda by 
jej zablokovala..., a proto by měla 
být ta zmiňovaná ulice kolem Ko-
vony k těmto účelům použitelná, 
ale určitě bych zvážila i její použití 
pro dopravu jih-západ, asi by to bylo 
lepší, než když všichni musí jet přes 
obě náměstí.

4) kočičí hlavy by měly jít pryč, 
protože jsou hlučné. aby se ale 
nezvýšila rychlost projíždějících 
letadel nadšených ze super upravené 
závodní dráhy, měly by být jízdní 
pruhy podstatně zúženy, pro místní 
dopravní zatížení stačí bohatě (!) 
3,5 m pro jeden jízdní pruh. Ostatně
v obci se má jezdit padesátkou (dnes 
je tam skoro všude předepsaná tři-
cítka, ale pochybuju, že tam někdo 
dodržuje padesátku, i když tam jsou 
ty výmoly). Jiří Havelka

Parkoviště na Husově náměstí?
Někomu se to může zdát jako špatný vtip, je to však, bohužel, realita. Na 

Husově náměstí, které by při své poloze a velikosti mělo být dominantou naše-
ho města, vzniklo parkoviště. Naši radní dali přednost bílou barvou natřeným 
boxům před projektem, který by mohl být možná méně pragmatický a finančně 
náročnější, rozhodně však kulturně a esteticky hodnotnější.

Lze připustit, že snaha o vyřešení nedostatečné parkovací kapacity 
v Lysé nad Labem může být pro někoho důležitější než úvahy o architek-
tonickém rázu města. Podobné diskuse však ztrácejí smysl v souvislosti
s bezpečností chodců potenciálně ohrožených couvajícími automobily.

Přestože z původního návrhu dvaapadesáti parkovacích míst jich realizovala 
radnice pouze patnáct, shodli se účastníci sněmu místního sdružení ODS dne
30. 8. 2004 na následujícím stanovisku:

Parkování na Husově náměstí je z bezpečnostních a estetických důvodů ne-
přijatelné. Žádáme odpovědné činitele, aby přehodnotili své rozhodnutí a parko-
viště na náměstí zrušili. Zároveň našim zastupitelům doporučujeme, aby zvážili 
možnost vyhlášení výběrového řízení na architektonické řešení Husova náměstí 
s požadavkem na vybudování důstojného veřejného prostranství, za které by se 
obyvatelé města Lysá nad Labem nemuseli stydět. Martin Burjánek

Diskusní fórum

Litolský cukrovar už neexistu-
je, prostě zmizel. Tam, kde kdysi
o kampani ve dne v noci hučely 
stroje, tam kde kdysi pracovalo
mnoho lidí, tam kde se na ohrom-
ném dvoře válely tisíce tun řepy, je 
vše odklizeno a uklizeno. Teď se
v rovných řadách vystavují veřejnosti 
na obdiv celkem tři tisíce nových
moderních aut.

Cukrovar zmizel, a přece zde zů-
stalo něco, co s jeho minulostí souvi-
sí. Před první válkou, tedy ještě za Ra-
kouska, byl cukrovar v plné činnosti
a vydělával. Tehdy jeden z majitelů, 
ředitel Benies, postavil v areálu pro 
svou dceru jako svatební dar novou 
vilu. Byla postavena dle projektu 
známého autora podobných staveb, 
architekta Králíčka, a to v letech 1911 
- 1913. Vila byla dlouho předmětem 
pozornosti předních odborníků. Poz-

ději během běžné činnosti cukrovaru 
jí nebyla věnována větší pozornost,
a tak začala poněkud upadat.
V minulých 40ti letech byl vnitřek  
přestavěn na dva byty a kanceláře
a vila zůstala do dnešní doby poněkud 
zdevastována.

Nový majitel cukrovaru, německá 
firma ALTMANN ocenila stavební 
úroveň této vily a počalo se s úpravou. 
Vnitřní část, veškeré přístavby byly 
odstraněny a v plánu je uvedení do 
původního stavu. Ve státním archivu 
naší republiky a vůbec v odborné ve-
řejnosti je vila vedena jako vzor stavby
v kubistickém slohu. Není divu, 
že je opět středem zájmu našich 
odborníků. Vilu již několikrát 
navštívil známý architekt David 
Vávra, který je naší veřejnosti znám 
svými pořady v televizi. Natáčí je 
v různých městech a vtipně nám 
předvádí památky těchto měst jako 
ŠUMNÉ. Při poslední návštěvě se
s německým majitelem o vrácení dů-
stojnosti této vzácné stavby dohodl. 
Již pracuje na projektu, oprava bude 
velmi nákladná, vše v režii majitele. 
Jestliže po dokončení oprav architekt 
Vávra ve svém šumném pořadu bude 
naši vilu chtít předvést, může do 
toho zapojit i zámek a další památky
a my se třeba dočkáme pořadu
o šumné Lysé.

kol-

Šumný cukrovar

Cukrovarská vila v Litoli. 
Autor fotky: Ondřej Rašín

Výuka jazyků Masarykova 299, Lysá nad Labem
nabízí ještě několik volných míst v kurzech:

1.  německého jazyka
- pro dospělé, studenty a starší žáky (výuka st a čt)
- pro děti předškolního věku (5-6 let)

2. českého jazyka pro cizince (st 14.00)
3. ruského jazyka
4. francouzského jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé

Kontakt:
PhDr. Dana Papáčková, 325 551 882, 602 620 151,

e-mail: d.papackova@seznam.cz
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Letošní  sezóna Hasičské de-
chovky byla opět náročná.

Začali jsme symbolicky – osla-
vou svatého Floriána. Plány byly 
velkolepé ,ale nakonec jsme byli 
rádi, že se celá akce může usku-
tečnit v hasičské zbrojnici. Kromě 
permanentní výstavy hasičské tech-
niky se odpoledne konal koncert 
naší dechovky za řízení Miroslava 
Císaře. Zpívali Jiřina Vlachová
a Vláďa Jiroud.

Pak přišly na řadu zahraniční 
zájezdy. I tentokrát měly něco 
společného - na rozdíl od loňských 
veder nás skoro všude pronásledo-
valo špatné počasí.

První zahraniční  pozvání přišlo   
z Porýní. Tam dechovka od 2.6.04 
do 4.6.04  vystupovala v rámci 
letního festivalu nedaleko města 
Alzey. Zájezd začal zajímavě. 
Zástupci místní dechovky nás 
přivítali ve vinném sklípku, kde 
jsme první večer ochutnávali pra-
vé rýnské – to abychom si zvykli. 
Kromě dvou stěžejních koncertů, 
byla zajímavá návštěva nedalekého 
technického muzea ve Speyeru, 
kde jsme se například poprvé
a možná i  naposled dostali do 
vnitřních prostor vojenské  ponor-
ky B 9 nebo letadla Boing 747.

Druhé pozvání jsme dostali 
tradičně z Chorvatska od  Svazu 
Čechů v Chorvatsku na přehlídku 
krajanských dechovek v Daru-

varském Brestově.Před samotnou 
přehlídkou jsme měli ještě kon-
certy v Hercegovaci a v Daruvaru. 
O tom, jak se naše muzika líbila, 

svědčí úryvek z článku v krajan-
ském časopise Jednota „ Hasičská 
kapela z Lysé  pěstuje všechny 
hudební žánry, které jsme slyšeli 
na koncertech v pátek a sobo-
tu. Na přehlídce se představila 
mimo jiné s Dvořákovým slav-
nostním pochodem. Připomněli 
jsme si tak sté výročí smrti jed-
noho z největších českých skla-
datelů. Jejich hra byla osvěžením 
a poučením, jak se má dechová 
hudba hrát.“ – trochu silná slova, 
ale příjemná.

Třetí pozvání do zahraničí přišlo 
v době, kdy jsme to již nečekali, 
a to do našeho oblíbeného města  
Passau , kam nás pozval pan Josef 

Aschenbrenner, místopředseda ba-
vorských hasičů, na akci k uctění 
památky sv. Floriána. Přijeli jsme 
s mažoretkami z Kolína a zahájili  
vystoupením na náměstí před dó-
mem sv.Štěpána Tam se scházeli 
účastníci  pontifikální mše, kterou 
sloužil sám pasovský biskup.
A sešlo se jich požehnaně – 1200 
hasičů a oficiálních hostů.  Po mši 
jsme společně s místní dechovkou 
hráli všem účastníkům v pasovské 
hokejové hale.

Druhý den byl zorganizován 

pochod pěší zónou – to už vysvit-
lo sluníčko, všude bylo plno lidí
a hrálo se dobře. Zájezd jsme ukon-
čili koncertem v údajně největších 
německých lázních Bad Fussing za 
rekordní účasti 250 posluchačů.

 Konec letní sezóny tradičně 
obstarává vystoupení na oslavách 
hraběte Šporka. Tam je každým 
rokem nejdůležitější činitel počasí, 
a to bylo tentokrát příjemné. Ani 
ostatní se nezadrhlo, a  tak se snad  
akce líbila.

Po šporkovských oslavách bývá 
klid, který vyplňujeme přípravou 
nového programu na tradiční vá-
noční  koncert. Letos předpoklá-
dáme  jeho uskutečnění v neděli 
19.12.2004. Termín se možná po 
vyjasnění plánu akcí v prostorách 
kina upraví, ale každopádně se 
těšíme na shledanou.

 J.Fišer
PS Posílám foto před Českým domem 
v Daruvaru.
Zadní řada: P.Vacek, J. Hora,
J. Hůja, J.Čech , O.Danda, M.Fišer, 
M.Kratochvíl 
Prostřední řada: J.Fišer,
D. Netík, O. Kazda, J.Novák,
J. Sedláček, L. Kavka, P.Kostroun, 
Z.Říha,M.Hloucal, L.Buk,.M.Císař,
Přední řada: V.Buková, I.Šťastná, 
P.Stříbrný, F.Hoť, H.Miškovská, 
J.Nováková, A.Uhlířová, K.Ješutová, 
J.Barnetová , L.Juklíček,
J. Vlachová, V.Jiroud
Úplně vpředu: Davídek Czech
a Honzík Czech

Letošní léto hasičské dechovky

Heinewalde 2004
Poslední prázdninový týden měli studenti Obchodní akademie 

v Lysé nad Labem možnost strávit v příjemném prostředí ubyto-
vacího zařízení Eurohof na okraji malého německého městečka 
Heinewalde. To se nachází ve východní části Německa a není od 
něj daleko ani do České republiky, ani do Polska. Právě tam jsme 
se setkali s německými a skotskými studenty, abychom rozvíjeli své 
komunikační schopnosti v cizích jazycích a společně strávili jeden 
týden prázdnin.

Organizátoři zajistili pro účastníky tábora pestrý program. V prvé 
řadě výlety do měst Zittau, kde se studenti sešli s místním starostou 
a pohovořili s ním o otázkách nedávného rozšíření Evropské unie; 
Gőrlitz, který se nachází na hranicích Německa s Polskem a Baut-
zen. Zde studenti měli možnost navštívit místní gymnázium pro 
lužicko-srbské žáky i nahlédnout do hodiny českého jazyka. Každý 
se mohl dle svého výběru zúčastnit výletů na kole nebo pěších túr, 
v areálu Eurohofu hrát volejbal, fotbal či stolní tenis.

Zajímavou aktivitou se stalo amatérské filmování studentů za 
pomoci skotského učitele, který s sebou přivezl několik kamer. 
Několikrát studenti spolu s lektory pořádali místo večeře i tzv. bar-
beque – opékání, např. u jezera Olbersdorfer See,  kde si předtím 
dobrovolníci vyzkoušeli windsurfing.

Studenti spolu strávili nejen krásný týden, ale také se obohatili
o spoustu nových zkušeností a znalostí o partnerských zemích
a jejich jazycích. 

Jana Kolmanová,
3.ročník OA v Lysé nad Labem

Den stromu 20.10.2004 
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí ve spo-

lupráci s občanským sdružením LYSIN si vás dovolují pozvat na 
Den stromu 2004 v Lysé nad Labem. 

V letošním roce jsme jako doprovodný program k tomuto celo-
světovému dni připravili cyklovýlet po památných stromech a dále 
společnou výsadbu stromů.

Cyklistický výlet za památnými stromy města Lysá nad Labem
a okolí s výkladem je uspořádán jako pokračování úspěšného jar-
ního kola, kdy jsme navštívili Byšičky, Starou Lysou a Benáteckou 
Vrutici. Tentokrát se podíváme do Milovic a přírodní rezervace 
Mydlovarský luh. Start účastníků bude v sobotu 23.10.2004 ve 13. 
30 hodin na Husově náměstí před starou radnicí. Předpokládaná 
délka trasy je 20 km. 

Výsadba stromů je oproti cyklovýletu novinkou. Naší snahou je ob-
čany města seznámit s problematikou veřejné zeleně - odhalit úskalí
a možnosti nové výsadby vzrostlých stromů. Zájemci budou moci 
pod odborným dohledem  zahradníka Bc. Davida Kolářského vlast-
ními silami vysadit několik vzrostlých stromů. Pro výsadbu jsme 
zvolili nově zrekonstruovanou ulici Poděbradovu, kde nová výsad-
ba bude uzavírat celkovou úpravu veřejného prostranství. Každý 
z účastníků si tak ke stromům vytvoří osobní vztah a bude mít mož-
nost je sledovat v jejich dalším růstu. Zahájení výsadby plánujeme 
na sobotu 6.11.2004 ve 13. 30 hodin. 

V případě nepříznivého počasí sledujte nástěnku v podloubí staré 
radnice.

Za odbor ŽP, Stanislav Svoboda
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Rád bych pokračoval ve svých 
vzpomínkách, jejichž první část 
byla uveřejněna v LISTECH
6/2004 a jejichž obsah při mé návštěvě 
v Lysé mne k tomu vybízí. 

Vzpomněl jsem již, že tehdejší 
regenschori Alois Prunel založil 
dětský sbor, který zpočátku působil 
při kostele sv. Jana Křtitele. Jeho 
činnost byla velmi podporována
P. Oldřichem Hodačem, který tehdy 
působil v Lysé jako kaplan. České 
vánoční koledy Karla Steckera byly 
zpívány v době vánoční za doprovodu 
harmonia. Zkoušky sboru se konaly 
v klášteře, kde ředitel Prunel bydlel
a kde měl pro nácvik hudby
a zpěvu zvláštní místnost. V ní byl 
klavír a harmonium a u stěny velký 
regál s notovým materiálem. Zde 
nacvičovalo i smyčcové kvarteto, 
jehož byl řed. Prunel uměleckým 
vedoucím. O slavnostních boho-
službách byly zpívány skladby
V. Říhovského, ale i Mozarta
a jiných skladatelů chrámovým 
sborem za doprovodu komorního 
orchestru. Na varhany hrál ředitel 
Prunel a rejstříkově mu pomáha-
la jeho starší dcera Lída. Později 
zasedl k varhanám Václav Kafka
a celý sbor řídil p. Barták a později i p. 
Miller. Provozování hudby při různých 
církevních slavnostech bylo tehdy běž-
né a mělo i dobrou uměleckou úroveň. 
Slavnost Božího těla, kdy se obešly
4 oltáře postavené u domů na dneš-
ním náměstí Dr. Bedřicha Hrozného, 
byla doprovázena dechovou hudbou 

kapelníka Václava Stracha. Po roce 
1954 přišel do Lysé Zdeněk Zdeněk 
jako nový ředitel kůru. Vystřídal
A. Prunela po jeho odchodu do Prahy. 
Ten měl svůj zábavní ansambl v hostinci
„U Zeleného stromu“.

V Lysé byla i dechovka kapelníka 
Korela, která se střídala s hudbou pana 
Stracha při doprovodu pohřbů z domu 
smutku na hřbitov.

O salonním a jazzovém orchestru 
Gustava Janaty jsem se již zmínil. Hrá-
val v hotelu Král zejména při tanečních 
zábavách. Obdobně zde v Lysé působil 
orchestr kapelníka L. Vyhnálka. Po 
2. světové válce byl při ZK Kovona 
ustaven Janem Lajblem hudební 
soubor, který účinkoval při oslavách 
narozenin prezidenta Dr. Beneše, 
v zám. parku při akci „Den TISKU“.
Pan J. Kaigl rád vzpomíná na účin-
kování souboru v okolních obcích, 
např. v Milovicích, kde v hotelu 
„Modrá hvězda“ byl přítomen
i tehdejší velitel voj. tábora ge-
nerál Přikryl. Když se dověděl
o potížích s dopravou účinkujících 
hudebníků, poslal pro ně do Lysé 
svůj kočár. Dcera gen. Přikryla
PHMr. Jarmila Černá vzpomíná ve svém 
příspěvku v almanachu ku 100. výročí 
založení Gymnázia v Nymburce: „Ta-
tínek zval do tábora na kulturní akce 
i umělce. Poznala jsem zde skladatele
J.B. Foerstera a jeho paní. Dále pana 
Högera při natáčení scén pro film Kra-
katit i jeho krásnou hereckou partner-
ku. Vídala jsem Emila Zátopka, který 
mého otce navštěvoval v našem milo-

vickém bytě. Denně jsem ho potkáva-
la, když trénoval na krásně upravených 
cestách v táboře…“.

Nelze v tomto článku postihnout 
všecky formy hudebního života. 
Hudební škola tehdy nebyla, hře na 
hudební nástroje vyučoval zejména 
kapelník Strach – housle a dechové 
nástroje. Klavír paní Klajznerová
a Krojdlová. Krásným zážitkem 
v letní době bylo účinkování Kmo-
chovy dechové hudby z Kolína, 
která hrála v zahradní restauraci
„U Starých Králů“. Známé Kmochovy 
skladby zněly ztichlým městem dlouho 
do noci. 

Na dětský sbor, ve kterém jsem zpí-
val spolu s oběma bratry Vladimírem 
a Františkem, vzpomínám nejraději. 
Byla to krásná doba našeho dětství 
s opravdovým kamarádstvím a čistým 
přátelstvím. Sbormistr Václav Kafka 
byl hudebníkem tělem i duší. Nás, děti, 

si dovedl naklonit a pro zpěv získat. 
Z bohatého repertoáru vzpomínám na 
sbor J. B. Foerstera Lesní studánka na 
slova J. Křičky a na Moravské dvojzpě-
vy A. Dvořáka, z nichž zejména Šípek
a Zajatá utkvěly v mé mys-
li navždy. Mezi naším sborem
a dětským sborem v Čelákovicích 
vzniklo přátelství, při němž se oba 
sbory navštěvovaly a uváděly svůj 
program. Do Čelákovic jsme chodili 
i pěšky cestou ku Svatému Václavu
a pak na přívoz přes Labe, který tehdy 
byl před železničním mostem. 

Během mého života jsem zpíval 
v několika dalších sborech, avšak 
vzpomínky nejkrásnější zůstávají v mé 
duši trvale právě na dětský sbor, o kte-
rém jsem se zmínil výše. Zde se také 
zrodila má láska ke zpěvu a hudbě, 
kterou považuji za jeden ze vzácných 
darů, jenž byl člověku do života dán. 

Josef Zumr, Semily
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Plán akcí Empatie 2004-podzim
Drakijáda
 -  23.10.2004 od 14,00 hodin hřiště u školy J.A.Komen-

ského Soutěží se o nejkrásnějšího a nejlépe létajícího 
draka. Každého aktivního tatínka čeká malá pozor-
nost!!!

Lampionový Halloweenský průvod 
-  4.11.2004 sraz v 17,30 h na Husově náměstí. Jako 

každý rok s malým ohňostrojem*!

Plánujeme také přednášky a besedy se zajímavými 
lidmi.

Kurzy:
-  Kurz výroby košíků , misek apod. z Pedigu,

kontaktujte, p. Lenku 606 421 671
- Plavání kojenců, kontaktujte p. Moniku 325 552 225
-  Keramika pro dospělé, kontaktujte

p. Markétu 728 382 989
Informace o všech akcích najdete ve vývěsní skříňce,

na zdi vedle restaurace
U Bílé labutě, v Listech nebo v novinách Nymbursko.

Oznámení.
Ředitelství Středního odborného učiliště místního

hospodářství v Lysé nad Labem
oznamuje,

že od 1.9.2004, vzhledem k rozšíření nabídky
studijních oborů, došlo ke změně názvu školy na:

Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Lysá nad Labem,

Stržiště 475.

Hudební život v Lysé našeho mládí II.

VÝLET DO SOKOLOVA 
Po důstojné oslavě 110-ti let tr-

vání naší OB LYSÉ NAD LABEM 
jsme se vypravili na oslavy ještě 
větší, 130-ti let založení Českého 
baráčnictva v Sokolově. 

Abychom na místo dorazili včas, 
posunuli jsme odjezd autobusu už na 
pátou hodinu ranní. Nakonec přišli
i ti nejmenší a mohli jsme vyrazit. 

Přijeli jsme včas, zakoupili vstu-
penky a stravenky, delegace odešla 

do Kulturního domu Uhelných doků Sokolov a zbytek osazenstva autobusu na 
prohlídku hradu LOKET.

Slavnostní zasedání zahájila státní hymna a za zvuku pochodu nastoupili 
krojovaní praporečníci se župními a obecními prapory. Po projití sálu odešli na 
balkon a přes zábradlí položili žerdě praporů, které splývali s pestrobarevný-
mi obrazci do sálu a vytvořily krásnou kulisu. Při prohlídce praporů vstoupila
i nějaká ta slzička do oka, vždyť jsem jich napočítali 68. Po projevech rychtáře 
Veleobce souseda VÁCLAVA KULHAVÉHO, hejtmana Karlovarského kraje
p. JOSEFA PAVLA a starosty města SOKOLOVA p. KARLA JAKOBCE proběhlo 
vyznamenání zasloužilých činovníků. 

Odpoledne jsme se zase všichni společně zařadili s první župou do dlouhého 
průvodu městem doplněného sázením památné lípy. Na náměstí, kde končil prů-
vod, jsme za zvuků kapely „VLTAVANKA“ zatančili „ČESKOU BESEDU“. Naše 
dvě kolony společně se 14ti dalšími. V jednu chvíli tančilo na náměstí v Sokolově 
128 tanečníků. Naše 2 kolony oblečené v národní kroje sklidily uznání i obdiv za 
předvedený výkon. 

Cestou domů jsem se zastavili v Mariánských Lázních. Zpívající fontánu jsem 
nezastihli, ale ani dětem, ani dospělým to nakonec nevadilo. Koupili jsme si zmrz-
linu a oplatky a vyrazili k domovu. Musím touto cestou poděkovat řidiči autobusu 
panu Kučerovi, že se o nás celou cestu dobře staral a v pořádku nás rozvezl do 
našich domovů. 

Zdeňka Štolovská,
rychtářka OB LYSÁ NAD LABEM 
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NA TÁBOR S VAŘEČKOU V RUCE
Vstát v šest hodin ráno, 

rychle dobalit posledních pár 
věcí a pak už jen čekat na 
zvonek. Vmáčknout do auta 
všechna zavazadla a vydat se 
na dvouhodinovou cestu pod 
šedivým nebem se strachem, 
že se každou chvíli rozprší.

Nevypadalo to jako typické 
prázdninové ráno, ale bylo přesně 14.8.2004 a my jsme se jako předvoj 
vydali na další dětský tábor tentokrát do Jiřína u Jihlavy. Mým úkolem 
bylo starat se o žaludky všech táborníků, proto těch dvanáct dní uvidíte 
jedinečným pohledem přímo z kuchyně.

Chladné počasí, které nám na začátku dělalo vrásky na čele, se brzy 
změnilo a na 17 dětí a 6 vedoucích zasvítilo sluníčko. Plni očekávání 
jsme se sešli na prvním nástupu. Co nám asi letošní tábor na novém 
místě v neznámých podmínkách přinese?

Jak jistě víte, typický táborový den se musí doslova rozběhnout. Je 
tady rozcvička! Už jste viděli kuchařku cvičit? Ještě než se k nám při-
pojí zbylí dva vedoucí, musím se i já zúčastnit této většinou nepopulární 
činnosti. Ale děti nám připravily nemalé překvapení, když rozcvičku 
vyžadovaly i v neděli, kdy je zvykem trochu si pospat.

A teď rychle zpátky do kuchyně, abychom se mohli posilnit na 
dopolední program. Ten začínal povídáním o Pánu Ježíši, o tom, co 
udělal a stále dělá pro nás, co od něj můžeme přijmout a jak žít v jeho 
požehnání.

Pak už byl čas učit se nejrůznější tábornické dovednosti. Práce s ná-
řadím, rozdělávání ohně, morseovka, zdravověda, orientace v mapě

a další věci pomalu přestávaly být velkou neznámou. Za krátký čas 
prověříme své nově nabyté znalosti v odpoledním orientačním běhu.

V den D se na startu sešla tří až čtyřčlenná družstva. Jejich úkolem 
bylo projít trasu podle mapy a splnit úkoly na několika stanovištích. Zní 
to celkem jednoduše, ale nohy se nějak loudaly.Večeře byla posunuta. 
Všichni se pořádně nadlábli a můžou směřovat k dalším dobrodruž-
stvím.

V kuchyni vládne pohoda, protože tu máme zázračnou rychlopečící 
troubu, která nám umožní upéct tři plechy koláčů za 30 minut. Na jed-
nom z nich se za chvíli rozzáří jedenáct svíček. Eliščiny narozeniny se 
přece nemohou přejít mlčením.

Náš tábor nebyl zaměřen výhradně na orientační běh. Hráli jsme 
spoustu her, sportovali, vyráběli karnevalové masky, lezli po visutém 
žebříku, soutěžili v netradiční olympiádě. Ani v osobním volnu nebyl 
čas pro nudu. Co třeba hádání osobností? Náhodou jsem šla okolo, když 
zazněla otázka: „Je to kluk mužského pohlaví?“ Nesmíme zapomenout 
ani na celodenní výlet do jihlavské ZOO, kde se největší atrakcí stalo 
zvíře jménem „tobogán“ v dětském koutku.

I kuchařky si potřebují občas odpočinout, a tak jednou připadla pří-
prava večeře na děti. Mohly si ověřit, zda zvládnou zapálit a udržovat 
oheň a vyzkoušet si vaření v klasickém kotlíku. Všem nám moc chutna-
lo. Na příštím táboře už možná nebudu potřeba…

Co by to bylo za tábor bez noční výpravy? Nastal čas sbalit si spa-
cáky a karimatky, nazout holínky a vydat se na pochod večerní rosou 
za světlem louče. Strach jsme zaháněli tichým zpěvem. I tady jsme 
vnímali přítomnost našeho Pána a jeho ochranu. Zakrátko na louce u 
lesa utichlo hemžení a rozezněl se zvuk flétny. Každý poznal melodii 
tradiční ukolébavky. Ještě než nás přemohla únava, dívali jsme se na 
nebe rozzářené hvězdami. Tmavou oblohu najednou prosvítil veliký 
ohon padající hvězdy. Na tento okamžik dlouho nezapomeneme.

Až se zítra ráno probudím, bude mi možná scházet oblíbená rozcvič-
ka, horké kakao k snídani a čerstvý vzduch Vysočiny. Snad mě alespoň 
zahřeje u srdce vzpomínka na tábor, který připravil Klub dobré zprávy 
Lysá nad Labem. Děkuji všem vedoucím i dětem a hlavně Bohu za 
krásných dvanáct srpnových dní. Kéž se za rok setkáme i s některými 
z vás – mladých čtenářů! Helena Vaňková

KLUB DOBRÉ ZPRÁVY
Občanské sdružení  pro dět i  a  mládež

Mail:  os .kdz@tiscal i .cz;  te le fon:  736635438
P.O.  BOX 19,  Lysá nad Labem,289 22

Klub opět začal !
Pravidelně se scházíme každé úterý od 15:00 do 17:00 hodin, větši-
nou v klubovně v mateřské škole „Pampeliška“ v Lysé nad Labem, 
Okružní ulice (bývalá opravna obuvi).

Nabízíme dětem:
•  povídání o Bibli a jejích zásadách pro život;
•  sportovní vyžití v orientačním běhu;
•  získání nových dovedností;
•  tvoření z různých materiálů, zpěv, hry a soutěže;
•  výlety a víkendové výpravy.

Je třeba s sebou nosit přezůvky.

Těší se na Vás vedoucí KDZ:
Míla Souček, Tereza Sedláčková

a Marika Benešová

Ohlédnutí za „Seznámením
s orientačním během”

V červnových Listech pod hlavičkou „Klub dobré zprávy“ jste si mohli 
přečíst pozvánku s propozicemi na akci „Seznámení s orientačním během“, 
která se konala ve Dvorcích.

19. června 2004. Za příznivého počasí, pomoci vedoucích klubu dobré 
zprávy, sekce Lysá nad Labem a sekce Milovice se akce uskutečnila. V pátek 
18. června po rozdělání stanů, postavení fáborkované a klasické tratě pro ka-
tegorie: děti s rodiči, děti bez rodičů do věku 10 let včetně, děti bez rodičů od 
11 do 14 let včetně, mládež od 15 do 18 let a společné večeři s dětmi z Klubu 
dobré zprávy jsme konečně usnuli.

Další den po zkontrolování tratí jsme v 10 hodin odstartovali závody. 
Dorazili rodiče dětí, které s námi přespávaly z pátku na sobotu, děti ze 
Dvorců a okolí, známí z Lysé a Milovic. Překvapením byly i maminky
s kočárky. Nakonec se k závodům nechali zlákat i rodiče dětí, kteří běželi 
po fáborkované trati. Závody skončily kolem druhé hodiny. Za finančního 
přispění města Lysá nad Labem první tři vítězové v jednotlivých kategoriích 
získali pěkné sportovní ceny a diplomy.

Jednalo se opravdu o seznámení s orientačním během. Co tedy tento ori-
entační běh obnášel? Procházkou či během podle mapy či fáborků najít v lese 
kontroly (kovové stojany s červenobílou látkou a kleštičkami na ražení zna-
ček do průkazek). Vychutnat si pobyt v přírodě, přitom si zasportovat a sejít 
se s kamarády. Fáborkovanou trať mohly děti zvládnout i bez velké znalosti 
mapy a pravidel orientačního běhu. Kontroly na ně vykukovaly zpoza stromů, 
posedů, ze dna jam, z vrcholků kupek i jen tak rozmístěné na rozcestích.

Byl to pěkný pátek se sobotou prožitý v přírodě s příjemnými lidmi
a Bohem.

Děkuji městu Lysá nad Labem za finanční příspěvek, Dvorcům za po-
skytnutí zázemí na hřišti a v místní restauraci, Lesům české republiky, Lesní 
správě Mělník za povolení uspořádat závod v jejich polesí a všem vedoucím 
a pomocníkům.

Za o. s. Klub dobré zprávy Marika Benešová 

Hledáš nové kamarády, zábavu, legraci, chceš se naučit žít 
v souladu s přírodou, naučit se nové věci z táboření a poznat naši 
velkou skautskou rodinu?
Právě nastal čas, abys zavítal(la) na schůzky oddílů střediska 
Junáků ČR v Lysé nad Labem, které se konají každý týden.

 1.oddíl koedukovaný – oddílový vedoucí Václav Zumr,
  tel.: 606 681 964, schůzky ve čtvrtek od 17.00 hodin

 3.chlapecký oddíl – oddílový vedoucí Pavel Burian,
  tel.: 777 232 629, schůzky v sobotu od 10.00 hodin

 4.dívčí oddíl – oddílová vedoucí Iva Rousková,
  tel.: 736 406 173, schůzky v pátek od 16.00 hodin
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Zástupy dětských lékařů po ordinačních 
hodinách

Pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Říjen 2004

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

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

MUDr. Dalecký

MUDr. Matasová
Dukelská 351 Milovice, tel.: 325 577 274, záznamník, mobil: 607 746 211

ordinace:Spojovací 559 Mladá, Milovice tel.: 325 575 640, záznamník 
ve všední den od 17,00h 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

Po 27.9. MUDr. Čerňanská

Út 28.9. MUDr. Matasová

St 29.9. MUDr. Chocholová

Čt 30.9. MUDr. Pokorná

Pá 1.10. MUDr. Čerňanská

So 2.10. MUDr. Matasová

Ne 3.10. MUDr. Matasová

Po 4.10. MUDr. Čerňanská

Út 5.10. MUDr. Matasová

St 6.10. MUDr. Chocholová

Čt 7.10. MUDr. Pokorná

Pá 8.10. MUDr. Matasová

So 9.10. MUDr. Pokorná

Ne 10.10. MUDr. Pokorná

Po 11.10. MUDr. Čerňanská

Út 12.10. MUDr. Matasová

St 13.10. MUDr. Chocholová

Čt 14.10. MUDr. Pokorná

Pá 15.10. MUDr. Pokorná

So 16.10. MUDr. Chocholová

Ne 17.10. MUDr. Chocholová

Po 18.10. MUDr. Čerňanská

Út 19.10. MUDr. Matasová

St 20.10. MUDr. Chocholová

Čt 21.10. MUDr. Pokorná

Pá 22.10. MUDr. Chocholová

So 23.10. MUDr. Čerňanská

Ne 24.10. MUDr. Čerňanská

Po 25.10. MUDr. Čerňanská

Út 26.10. MUDr. Matasová

St 27.10. MUDr. Chocholová

Čt 28.10. MUDr. Pokorná

Pá 29.10. MUDr. Čerňanská

So 30.10. MUDr. Matasová

Ne 31.10. MUDr. Matasová

Diakonie Broumov
Centrum sociálních služeb  Broumov

Oblastní střediska sociální pomoci Úpice,Hradec Králové, Praha, 
Teplice v Čechách

Občanské sdružení Diakonie je nezisková humanitární organiza-
ce,která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i 

v zahraničí

VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKU
 •  Letního a zimního oblečení /dámské,pánské,dětské/
 •  Lůžkovin,prostěradel,ručníků,utěrek,záclon,látek
 •  Péřových a vatovaných přikrývek,polštářů  a dek
 •   Starého papíru, který nám pomůže pokrýt částečně

provozní náklady,

která se uskuteční v Lysé nad Labem
Ve dnech: pátek 22.10.2004 12–17 hodin
 sobota 23.10.2004 8–12 hodin

místo:  garáže MěÚ-proti  Obvodnímu oddělení 
Policie ČR

Věci, prosíme zabalené do igelitových pytlů nebo 
krabic,aby se nepoškodily transportem.

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC.
Bližší informace podá pražský dispěčink-224316800

nebo MěÚ Lysá nad Labem –odbor sociální a zdravotní 325510202

Lenka Wienerová
Oblastní ředitelka

Název a adresa Občanského sdružení Bankovní spojení

Diakonie Broumov Komerční banka Broumov č.ú. 38739-601/0100
Husova 319 Česká spořitelna Broumov č.ú.1302698349/0800
55001 Broumov

Tel.fax 491524342 e-mail:diakonie@diakoniebroumov.org  www.diakoniebrooumov.org
Registrace u MV ČR dne 15.9.1993

pod č.j. VS/1-21844/93-R  IČ 49289977  DIČ 244-49289977

STAVEBNINY
HANOUSEK SPOL S R.O.

Zahajujeme výprodej zahradní architektury:
- vymývané dlažby od 88 Kč/ks
- zámkové dlažby, přírodní provedení  od 245 Kč/ks
- zahradní obrubníky 36 Kč/ks
- KB BLOK jednostranně štípaný 58 Kč/ks

Výprodej:
- dvojitá cihla CV14 8 Kč/ks
- tvárnice ECRIT 53,50 Kč/ks

Tel./fax: 325 561 537 Tel.: 325 561 536
Sokolovská 1143, 289 22 Lysá nad Labem

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
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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“

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
•  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

 
CASH & CARRY
Pilsner Urquell

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

půjčování výčepního zařízení

Otevírací doba:
 Po - Pá 10.00 - 18.00
 So 10.00 - 13.00
 Ne 13.00 - 16.00

Tel.: 325 551 211
Prodejna: 325 553 896, 603 536 629
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V Lysé nad Labem budou dlužníky zařazovat do skupin. Na základní 
vojenskou službu musí ze zákona a ze zákona musí platit v místě 
trvalého bydliště popelnici. Městská rada nepromíjí poplatek vojákům, 
protože často jezdí domů. Žold vojáka průměr 500 Kč, popelnice
360 Kč. Výjimku dostali důchodci na zámku. Podle zákona musí 
seniorům žijícím v domovech důchodců zůstat pro vlastní potřebu 
30% životního minima, což je v současné době 696 Kč. Vojáci mohou 
platit za odpad dané úpravy zákonem č. 125/1997 Sb. Ve znění 
novely č. 37/2000 Sb., v jejím rámci může být zohledněno množství 
konkrétní osobou skutečně produkovaného odpadu. To by bylo 
logické (demokratické) rozhodnutí. Příklad: voják sloužící v Jincích 
zaplatí za vlak Jince-Lysá nad Labem zpáteční jízdenku 260 Kč. Voják 
ze žoldu může jet domů jednou za měsíc. Rozhodnutí městské rady je 
nelogické (nesmyslné)?

Jaroslav Mládek, Na Vysoké mezi 470, Lysá nad Labem

Tak jak to bylo od začátku. Popelnicová causa p. Mládka snad 
nebude mít konec. Pan Mládek si několikrát s městem dopisoval, 
pak byl osobně na zastupitelstvu města (v r. 2003), pak opět poslal 
dopis některým zastupitelům města a p. tajemníkovi (v 6/2004), takže 
se opět dostal na program RM, kde mi bylo uloženo písemně panu 
Mládkovi odpovědět. To se stalo dopisem z 21. července 2004:

Vážený pane Mládku,
odpovídám na Váš článek ze dne 30.6.2004. Pravděpodobně stejný 

text došel na městský úřad ve více výtiscích, např. p. tajemníkovi 
s datem 21. června. Tato odpověď je psána za všechny adresáty. Pokud 
byl Váš článek určen pro zveřejnění v Listech, což ale není docela 
zřejmé, pak Vám oznamuji, že jeho zveřejnění považujeme v současné 
době již za bezpředmětné. V následujících řádcích, doufám naposledy, 
okomentuji Vaši záležitost.

Dovolím si zopakovat některé skutečnosti. V Lysé nad Labem je 
stanoven již třetí rok dle obecně závazné vyhlášky roční poplatek 
za odpad ve stejné výši tj. 360,- Kč, pro občany nad 70 let a děti
do 6 let věku 300,- Kč, obyvatelé Domova důchodců jsou osvobozeni 
od placení zcela. Jiná skupina občanů (např. vojáci základ. služby, 
občané trvale žijící v zahraničí – ať již ženatí, vdané či dlouhodobě 
pracovně mimo republiku, studenti, rozvedení a další) nebyla od 
poplatku osvobozena, ani nějak zvýhodněna.

Se žádostí o osvobození od poplatku je možné se písemně obrátit na 
radu města, která žádost posoudí a buď schválí nebo zamítne. Totéž 
jste učinil i Vy, když Váš syn vykonával základní vojenskou službu 
v Jincích u Příbrami. Rada města žádost posoudila a zamítla.

Po nabytí účinnosti zákona o odpadech v roce 2002 se rada 
města a následně i zastupitelstvo města důkladně zabývaly výší 
poplatku. Schváleny byly ceny za odpad výše uvedené vč. zvýhodnění 
uvedených kategorií obyvatel. Musíme mít na paměti, že čím více úlev 
a zvýhodnění bude město poskytovat, tím více budou platit zbývající 
obyvatelé nebo město. Ani jedno jsme nechtěli, a tak bylo rozhodnuto, 
jak je výše uvedeno. Samozřejmě, že zastupitelstva ve městech k tomuto 
problému přistoupila různě, a tak je možné, že někde byli zvýhodněni 
třeba vojáci základ. služby.

Cituji z Vašeho článku „městská rada nepromíjí poplatek vojákům, 
protože často jezdí domů“. Samozřejmě, že tahle věta v trochu jiné 
podobě zazněla a dokonce i z mých úst. (Dodávám, že bylo myšleno 
v tom smyslu, že posledně sloužící vojáci základ. služby bývali doma 
téměř každý týden, někdy i v týdnu – znám osobně ty případy, a tak 
logicky vyprodukovali mnohem víc odpadu než vojáci základ. služby 
v minulosti, kdy při dvouleté prezenční službě byli doma poprvé až 
po roce trvání vojny.) Na jiném místě v článku informujete o výši 
ceny zpáteční jízdenky do Jinců. Dlouho bychom mohli o tomto všem 
polemizovat a diskutovat, kde je či spíše byla pravda. Zvláště nyní, 
když jsem měla několik příležitostí osobně se s Vaším synem seznámit.

Nicméně proti rozhodnutí rady města jste se odvolal, následovalo 
odpuštění ve výši 90,- Kč. Opět několik dopisů zastupitelům města. Tak 

se stalo, že zastupitelstvo města na svém zasedání dne 7. května 2003 
v diskusi hlasovalo (za Vaší přítomnosti) o návrhu p. Mgr. Fajmona: 
zastupitelstvo města odpouští vojákům základní služby placení 
poplatku za odpad počínaje 1.7.2003. Pokud si vzpomínám, zajímalo 
Vás, jak budou hlasovat konkrétní zastupitelé. Výsledek hlasování 
– pro 7 hlasů, proti 1 hlas, zdržel se 5 hlasů. Návrh nebyl schválen. Ze 
strany zastupitelstva města tečka za případem.

Možná Vás bude zajímat, že v roce 2004 jsme měli v Lysé n. Labem 
dva vojáky základní vojen. služby, z toho jednoho pouze 3 měsíce, pak 
nastoupil do policejní školy. Nyní, jak jistě víte, je základní vojenská 
služba v našem státě zrušena.

Vážený pane, domníváme se, že několikerým projednáváním 
Vaší záležitosti v radě města, následně dokonce Vaším slyšením 
v zastupitelstvu města nad zaslanou korespondencí a konkrétním 
hlasováním bylo ze strany města učiněno maximum. Chápeme Vaše 
rozhořčení, ne vždy se každému musí usnesení radních či zastupitelů 
zamlouvat, ale taková je skutečnost.

Považujeme záležitost poplatku za odpad pro vojáky základní služby 
nejen v Lysé nad Labem za uzavřenou věc.

S pozdravem 

Marcela Chloupková, místostarostka

Tolik dopis s odpovědí panu Mládkovi, který opět v září navštívil 
městský úřad se žádostí o otištění úvodního dopisu v Listech. Chtěla 
jsem, aby čtenáři věděli, jak se causa „odpadu pro záklaďáky“ vyvíjela 
a ne, aby psaní otevřelo dnes myslím již zbytečnou diskusi. Děkuji za 
shovívavost při čtení dlouhého vysvětlení.

M. Chloupková 

Do jaké skupiny patří vojáci základní služby jako dlužníci za odpad?

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

Pronájem skladových prostor
temperovaných i venkovních

dostupnost 24 hod. Možnost využít vysokozdvižného vozíku
S.M.V s.r.o. ČSA 1221 Lysá nad Labem

(areál bývalé Labory)
tel.: 325 551 211, mob.: 603 536 629



18 19

SPORT/SOUTĚŽE 9/2004 LISTY města Lysé nad Labem

LISTY MĚSTA LYSÉ NAD LABEM A OKOLÍ
Vydává: město Lysá nad Labem, evidováno Živnostenským úřadem MěÚ Lysá n.L. pod č.j. 00034/00073/99 Registrace u OkÚ Nymburk,evidenční číslo MK ČR E 10869

Zajišťuje: Městský úřad, odbor školství a kultury. Odpovědný redaktor: PaedDr. Věra Bodnárová
Redakční rada: - Jana Křížová, Ing. Stanislav Svoboda, Mgr. Jiří Havelka, Ing. Václav Mrkvička

Autoři označení zkratkou: kol- Vladimír Koleška, šonda - Vladimír Kříž, Jzk-Jana Křížová.
Adresa redakce: Městský úřad, Husovo nám. 23, 289 22  Lysá nad Labem, tel.: 325 510 214, fax: 325 552 066, e-mail: frankeova@mestolysa.cz

Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů.
Tiskne a pro internet zpracovala: m-inzert vydavatelství a tiskárna, Šafaříkova 1719 Lysá n./L., tel.: 325 551 632, www.m-inzert.cz, e-mail:info@m-inzert.cz

Příspěvky zasílejte na adresu redakce - podatelnu MěÚ, vždy do 12. dne v měsíci. 

TJ SOKOL LYSÁ N.L.
CVIČENÍ ŽEN

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

Step aerobik: 27.9., 25.10.,29.11.,20.12.,
Bodystyling: 11.10., 8.11.,22.11.,13.12.,
Mix aerobik: 6.9., 13.9.,20.9.,4.10.,18.10.,1.11.,15.11.,6.12.,

Úterý 19,15 – 20,15  Středně pokroč. cv. Eva Papáčková
P – class, Aerobik mix, Bodystyling
       
Středa 19,00 – 20,15  Středně pokroč. cv.Marta Šoukalová
Aerobik mix, Bodystyling, Step aerobik
       
       
Čtvrtek 19,00 – 20,00  Zdravotní cvič. cv. Jana Bäumeltová
 ( učitelka TV v základní škole )
Zdravotně – rehabilitační cvičení v pomalém tempu vhodné pro 
každou věkovou skupinu.

Vstupné jednorázové: 30Kč
Členky TJ SOKOL: 700 Kč/rok, ( možnost cvičení 4x týdně!!! ) 

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

Nově vybudována klimatizace !!!

Začínáme v pondělí 6.9.04
( úterky až od 14.9. ) !!!

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

www.sokol-lysa.cz
Cvičení žen

AEROBIC TÝM CVIČÍ:
AEROBIC MIX

rytmické cvičení při hudbě s použitím jednoduché choreografie, 
zaměřené na získání vytrvalosti a „odbourání“ tuků

P-CLASS
kondiční cvičení při hudbě, ve kterém jsou jednotlivé cviky cílené 

na posilování (formování) problémových svalových partií
(nohy, hýždě, břicho)

STEP AEROBIC
aerobní cvičení s použitím stupínku, který znásobuje trénink vytrva-

losti a nahrazuje aerobní efekt poskoků
BODYSTYLING

kombinovaná hodina Aerobic a P-CLASS, tzn. lekce obsahuje 
cvičení vytrvalostní i silové s použitím posilovacích gumiček, činek, 

overbalů apod.

Oddíl mladších žákyň
Scházíme se každé pondělí a 

čtvrtek v 17 hodin v sokolovně vedle 
kina a již z názvu vyplývá, že jsme 
oddíl dívčí. Úkolem cvičitelů je 
probudit v dívkách ve věku od 5 do 
10 let radost z jakéhokoliv pohybu,
a proto je naše cvičení rozmanité.

Cvičíme s hudbou, na nářadí, hraje-
me různé hry, účastníme se gymnastic-
kých a atletických závodů a pořádáme 

výlety. Co umíme, předvedeme rodičům na akademii, kterou pořádáme každý rok 
v listopadu.

V současné době oddíl navštěvuje kolem 20 děvčátek, o která se starají cvičitel-
ky: Jitka Brantová, Jitka Dvořáková a Petra Jůzová. Přijďte se podívat a zacvičit 
si, jste srdečně zváni.

Jitka Dvořáková

Výsledky 40. ročníku
„Běhu zámeckou zahradou“ v Lysé 4.9. 2004

žákyně mladší
žáci mladší 6 let 200m 1 Radim Čermák 33,5 vt. Újezd n. Lesy
 2 Tomáš Havlena 33,8 Lysá n.L.
 3 Jakub Kotrba 34,2 Bechovice

žákyně mladší 500m 1 Krčálová Rebeka 1:38 min. SSK Újezd nad Lesy
 2 Rezková Denisa :39 SSK Kounice
 3 Boláčková Gabr. :43 SSK Újezd nad Lesy

žákyně starší 650m 1 Pýchová Magda 2:33 min. SSK ZS Kounice
 2 Stolejdová Mich. :41 SSK ZS Kounice

žáci mladší 650m 1 Zítek Štefan 2:12 min. SSK ZS Kounice
 2 Havlena Jan :15 Sparta Praha 
 3 Kčál Filip :17 SSK Újezd nad Lesy

žáci starší 850m 1 Režňák Martin 2:38 min. SSK Újezd nad Lesy
 2 Kulhánek Milan :47 SSK ZS Kounice
 3 Kadeřávek Jan :54 SSK ZS Kounice

dorostenci 2200m 1 Strnad Lukáš 8:39 min. A C Čáslav

ženy 2200m 1 Pilařová Gabr. 8:37 min. SSK Újezd nad Lesy
 2 Bakičová Markéta :58 SSK Újezd nad Lesy
 3 Režňáková Tereza 9:13 A C Kladno

mílaři 4450m 1 Hodbod Mirosl. 15:35 min. SKP Nymburk
 2 Strnad Lukáš 16:53 A C Čáslav
 3 Toman Václav 20:30 Hradec Králové

muži neregistrovaní 1 Lambert Miloš 15:27 min. Milovice n.L.
v atl. Oddílech 4450m 2 Urban Jaroslav :52 SSK ZS Kounice
 3 Vejnar Emanuel 16:52 Lysá n.L.

muži 40–49 let 4450m 1 Urban Jaroslav 16:14 min. SSK ZS Kounice
 2 Klimčák Josef 17:32 Poprad
 3 Řeřábek Petr :52 USK Praha

muži 50–59 let 4450m 1 Smítka Ladislav 15:46 min. KP BKU Mělník
 2 Klimeš Josef 16:11 Mladá Boleslav
 3 Gregor Jaroslav :47 AC OH Praha

muži 60 let a starší 1Čech Jaroslav 16:15 min. LIGA STO Praha
4450m 2 Pour Ladislav 17:41 Rozkoš
 3 Bechině Karel 19:44 KOVO Praha

vytrvalci 8900m 1 Michálek Michal 29:25 min. Sokol Mělník
 2 Svoboda Mojmír 30:04 AFK Chrudim
 3 Dušek Luboš 31:02 Atletika Nymburk
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NAŠE MĚSTO VČERA A DNES

Kladení základního kamene k pomníku padlých ve světové válce. 
Od r. 1921  stojí pomník padlých v parku

na náměstí Bedřicha Hrozného.

Pod dnešním nadjezdem stávala první cihelna zvaná „Kruhovka“. Po jejím zrušení zde vyrostl komplex budov 
Hospodářského družstva.
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Zakládání skautského domova v roce 1925 za Jaromírovými sady. Celá desetiletí 
nemohl existovat. Dnes slouží opět skautům.

V Lysé byl pivovar a vařilo se v něm dobré pivo. Po zrušení pivovarů byla v objektu
Fruta i současná budova bude zrušena.
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