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Na zasedání zastupitelstva města 
13.10.2004 byl zařazen mimořádný 
bod programu týkající se  odvolání 
proti stavebnímu povolení na I.etapu 
obchvatu města Lysá nad Labem. 
Odvolání podalo občanské sdružení 
Lysin, a to prakticky v posledním mož-
ném termínu. Zastupitelé konstatovali, 
že odvolání Lysinu je obstrukční, 
nesleduje ochranu přírody a životního 
prostředí. Vedení města dostalo za úkol 
uspořádat shromáždění občanů města 
nejpozději do 25.10.2004, přizvat 
veřejnost, Lysin, krajské úředníky, 
zastupitele, zástupce médií. 

S přípravou shromáždění se začalo 
ihned následující den. Pan starosta 
osobně zjistil, že dostat „krajánky“ 
v předvolebním 
období na ne-
plánovanou akci 
nebude jen tak. 
Nicméně se však 
podařilo s Kraj-
ským úřadem do-
hodnout termín na 
pondělí 25.10. od 
17 hodin. Poté už 
následovaly tištěné 
pozvánky na úřed-
ní desky, zastupi-
telům, na stránky 
města, do TV ČT 
1, Manola a Port,  
pozvánku dostala 
ČTK, Nymburský 
deník, MF Dnes, 
Právo. Nemohli 
jsme zapomenout 
ani na Lysin, kam 
šla pozvánka běž-
nou i elektronickou poštou. Souběžně 
se připravovalo místo shromáždění
a ozvučení sálu. Do přípravy akce 
se aktivně zapojili pí.Ing.Fialová
a p.Céza, kteří roznášeli a vylepovali 
pozvánky především v Litoli.

V průběhu týdne dorazila písemná 
omluvenka Lysinu podepsaná paní 
Smolíkovou, předsedkyní sdružení,
a paní Dubnovou, členkou rady-sek-
ce obchvat. To byla studená sprcha, 
bez Lysinu to nebude ono. Napsal 
jsem tedy dopis a zaručil, že nedojde 
k osobnímu napadání, avšak ani tento 
slib nezabral a paní Smolíková se v pá-
tek 22.10. telefonicky omluvila. A aby 
těch negativních zpráv nebylo málo, 
člen rady města Ing.Otava oznámil, 
že rada kraje z původně slíbených 53 
milionů přesunula více než 51 milionů 
na jiné akce. O víkendu bylo o čem 
přemýšlet.

V pondělí 25.10. odpoledne se tělo-
cvična Základní školy TGM naplnila 
k prasknutí. V sále sedělo a stálo více 
než 130 občanů, v čele sálu pak počet-
ná delegace z Krajského úřadu v sil-
ném obsazení: pan Karel Vyšehradský, 

náměstek hejtmana, Ing.Josef Zobal, 
vedoucí odboru dopravy, JUDr.Jiří 
Holub, vedoucí odboru investic, 
Ing.Jarmila Jenšíková, vedoucí odděle-
ní investic. Za domácí rovněž silná se-
stava: pan starosta Václav Houštecký 
a členové rady města Ing.Karel Otava 
a Josef Kolman. V prvních řadách byli 
přítomni členové zastupitelstva.

Po přivítání přítomných a hostů 
vystoupil pan starosta Houštecký 
s úvodním slovem. Potvrdil slova 
hejtmana Bendla z osobní návštěvy 
v Lysé 30.8., že obchvat je míněn jako 
celek, že se neskončí I.etapou, jak se 
obávají někteří obyvatelé z Družstevní 
ulice. Náklady na obchvat jsou velké
i pro kraj, takže se počítá s postupným 

financováním po dobu 5 let. Vždy se 
však najde někdo, kdo ve společnosti 
maří úsilí druhých.

Po vystoupení pana starosty jsem 
doslovně přečetl omluvný dopis Ly-
sinu z 19.10.2004. Následoval další 
bod programu – základní popis stavby 
a rekapitulace přípravných kroků od 
roku 1994, s nímž vystoupil vedoucí 
stavebního úřadu Ing.Josef Svačina. 
Na panelech byly umístěny základní 
výkresy k výkladu. Zdůraznil, že 
trasa obchvatu byla schválena za-
stupitelstvem města v roce 1998 a je 
kompromisem, který respektuje řadu 
prvků: vodní zdroje, hranice katastru, 
biologická centra, budoucí průmyslo-
vou zónu, budoucí překladiště Maersk, 
budoucí trasu železnice, vodní cestu ... 

Poté následovala diskuse. Jako 
první vystoupil p.Milan Horvát za 
místní sdružení ODS, které se veřejně 
distancuje od rozhodnutí Lysinu. ODS 
prosadilo peníze na I.etapu a Lysin ten-
to krok maří. Mrzí ho, že se asi letos 
s obchvatem nezačne.

Pokračovala Ing.Fialová, která se 
obává, že Lysin zpozdí stavbu obchva-

tu o několik měsíců. Navázal p.Céza, 
jak Lysin hodnotí skutečnost, že v Mí-
rové ulici je doprava vedena 2 metry od 
obytných místností, zatímco obchvat je 
v  nejbližším místě vzdálený 70 metrů 
od domů. Z publika zazněl dotaz, zda 
při vydání stavebního povolení bylo 
nutné překročit nějaké zákonné normy. 
Ing.Svačina odpověděl, že všechny 
požadavky byly splněny „bez přimhu-
řování oka“. Lysin mohl uplatnit své 
námitky při územním řízení, ale tehdy 
s ničím nepřišel.

Dále se ujal slova pan Vyšehrad-
ský. Řekl, že nechápe námitky z Lysé 
proti obchvatu, nechápe, že je tady 
nějaká množina občanů, kteří mluví 
za „většinu“. Ve Středočeském kraji 

je řada měst, kde 
je obchvat třeba 
– a někde více 
než v Lysé, např. 
v Kralupech, 
v Říčanech. Na 
všechny obchvaty 
by bylo potřeba 7 
mld.Kč. Kraj má 
k dispozici letos 
380 mil.Kč. Z této 
částky byla zhru-
ba 1/7 plánována 
do Lysé. Trasa 
obchvatu není jen 
rozmar projek-
tanta, vše má své 
zákonitosti. Firma 
Maersk odstar-
tovala záležitost 
obchvatu, ale 
odchodem Maer-
sku obchvat přece 

nepadá. I.etapa je určená, II.etapa bude 
složitější. Krajský úřad předpokládal, 
že v Lysé se vytvoří modelový příklad 
řešení dopravní problematiky. Potvr-
dil, že I.etapa je stavbou ekologickou, 
protože nikdo by si nedovolil povolit 
stavbu bez všech náležitostí a parame-
trů. Peníze na I.etapu byly schváleny 
rovněž s přihlédnutím k petici na pod-
poru obchvatu, kterou podepsalo více 
než 2,5 tisíce občanů. Je potřeba vidět 
i skutečnost, že odvolání bylo podáno 
až na konci stanovené lhůty.

Po vystoupení pana náměstka se 
rozproudila živá diskuse, v níž měli 
slovo hlavně příznivci obchvatu. 
Ostatní zástupci KÚ objasnili mecha-
nismy, jakými se řídí tok peněz. Tro-
chu optimismu přinesla Ing.Jenšíková 
prohlášením, že pokud Lysin stáhne 
odvolání, ještě není nic ztraceno, pení-
ze se přesunou zpět a STRABAG může 
stavět. Ing.Zobal hovořil o námitkách 
Lysinu proti obchvatu; upozornil, že 
námitka podjatosti celého KÚ může 
zkomplikovat časový průběh a posu-
nout zahájení až o 6 měsíců.

Pokračování na straně 3
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V dnešním čísle
najdete:

•   Nový systém svozu kom. 
odpadu - str. 3

•   Výsledky fotosoutěže - str. 6
•   Zástupy dětských lékařů - str. 9
•   Ošetření pam. stromů na

Řehačce - str. 10
•   Modernizace sokolovny - str. 16

Pranostiky
•   Listopadová mlha zhasíná 

slunce.
•   Listopadový sníh ulehá

v noci.
•   Martinův led a sněhová  

peřina dlouhého trvání 
nemívá (11.11.). 

•   Vystupuje-li v listopadu 
nebo v prosinci mnoho 
mlh za sebou, roste sníh.

•   Jaký listopad takový 
březen.

AB96

17. listopad
Státní svátek 17. listopad připomíná 

dvě studentské události s celonárod-
ním dosahem.

V roce 1939 - Evropa bojuje na 
mnoha místech proti fašismu. Protek-
torát Čechy a Morava. Nacisté obsadili 
všechny české vysoké školy. Bezna-
děj. Zatýkání. Smrt. Umírají nevinní. 
11.11. podlehl svému zranění i student 
Jan Opletal. Jeho pohřeb je tichou 
manifestací proti zvůli německého
„protektora“. Bez soudu je popraveno 
9 vysokoškoláků, další odvlečeni do 
koncentračních táborů. 

Za 50 let vycházejí studenti znovu. 
Píše se rok 1989. Totalitní režim. Poli-
cejní zásahy brutálně likvidují i pokoj-
ná shromáždění. K poslednímu střetu 
dochází 17. listopadu na Národní třídě 
v Praze při vzpomínkovém průvodu 
studentů. Díky Bohu - byly poslední.

Náš státní svátek proto s sebou 
přináší vzpomínku na mladé oběti 
i na návrat demokracie. Je důležité 
nezapomenout, co bylo, ale mnohem 
důležitější je dívat se dopředu a dělat 
vše pro to, aby další 17. listopady byly 
vždy jen krásnými podzimními dny.

Jana Křížová,
člen RR

Obchvat: ano či ne?
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V průběhu října  se konala 2 jednání  
rady a 1 zasedání zastupitelstva.

19.jednání rady města se konalo 
4.10.2004. Nabitý program dával tušit 
pozdní konec, navíc byli přizváni 2 
hosté. Prvním z nich byl p.Hlaváč, 
zástupce občanského sdružení TKD 
Mladá, který úvodem pohovořil
o činnosti sdružení v Milovicích. 
Vlastním důvodem návštěvy je změna 
záměru, co dále s radarovými věžemi 
na Šibáku. Původní myšlenka přestěho-
vat věže do Milovic je finančně náročná
a slíbené dotace nebudou. Sdružení 
požádalo radu, zda by souhlasila, 
aby věže zůstaly na místě, jed-
na z nich se nastaví částí druhé
a zbytek se sešrotuje. Nastavená věž 
bude sloužit jako rozhledna a bude 
součástí cyklotrasy 0037. Celou akci 
by zajistilo sdružení TKD Mladá a po 
rekonstrukci by bylo i provozovate-
lem této turistické zajímavosti. Rada 
souhlasila za předpokladu, že vše bude 
probíhat podle zákona.

Dalším návštěvníkem byl velitel 
městské policie p.Přibyl. Během 40 
minut zodpověděl všechny dotazy, 
které členové rady měli. Dotazy se 
týkaly hlavně parkování ve městě, po-
kut za špatné parkování, preventivních 
kontrol, dotací na prevenci kriminality. 
Rada konstatovala, že strážníci by 
měli více chodit pěšky, přísněji posu-
zovat zábory veřejného prostranství
a odkládání autovraků.

Poté byl projednáván navržený pro-
gram. Hned první bod – pravidla pro 
výkup a prodej pozemků – byl odložen 
a městský právník ho předloží znovu 
s porovnáním cen z měst v blízkém 
okolí. Následovaly 3 body k nájemním 
a kupním smlouvám, čtenářsky málo 
atraktivní.

Rada schválila přesuny finančních 
prostředků, aby bylo možné opravit 
poruchu kanalizace v MŠ Pampeliška, 
dokončit rekonstrukci elektrorozvodů 
v ZŠ B.Hrozného čp.1318 a zhotovit 
novou vodovodní přípojku v MŠ Ma-
šinka, vše za 128 tis.Kč. Odbor použije 
zbylé prostředky z  dokončených akcí, 
kde se tato částka ušetřila.

Dále se hovořilo o redakční radě 
Listů. Paní Škvrnovou, odcházející na 
vlastní žádost, nahradí paní Lenka Hod-
ková. Otazník visí nad p.MVDr.Matu-
šinou, který má z důvodu pracovního 
vytížení velké absence, a je nutno s ním 
tuto věc projednat.

Následovaly 4 „investiční“body. 
Rada schválila zřízení věcného bře-
mene při výstavbě veřejného osvětlení 
v Sojovické ulici za 1 tis.Kč, v Litoli za 
1,6 tis.Kč. Dále byly  schváleny nákla-
dy na vícepráce při výstavbě vodovodu 
a kanalizace v ul.U Cihelny za 81 tis.Kč 
a Na Brůdku za 228 tis.Kč.

V dalších 4 bodech se schvalovaly 
bytové záležitosti. Oživení znamenal 
další bod – návrh na rekonstrukci 
plakátovacích ploch ve městě. Firma 
Rengl, která plochy provozuje, navrhla 
obnovu stojanů za celkovou sumu 69 
tis.Kč. Vynaložené prostředky se jí vrátí 
tím,že po dobu více než 4 roky bude mít 
nájemné předplaceno.

Pohnula se i záležitost nájmu bývalé 
autodílny ve dvoře čp.1745, bývalé 
Technické služby, resp.pneuservis. 
Zájemci z Benátek n.J. nabízejí služby 
ručního mytí aut a motocyklů. Vzhle-
dem k nutnosti vybudování sociálního 
zázemí s nimi bude jednat p.starosta 
a vedoucí odboru osobně začátkem 
listopadu.

Po 6 bodech o nájemních smlouvách 
se jednalo i o stanovení nového systému 
sběru a odvozu komunálních odpadů. 
Rada schválila návrh nové obecně zá-
vazné vyhlášky, kterou se mění původ-
ní vyhláška č.3 z roku 2001. O návrhu 
bude ještě jednat zastupitelstvo.

Stavební úřad připravil 2 obsáhlé 
materiály, které byly dobře připraveny, 
a proto doporučeny do zastupitelstva ke 
schválení: schválení Zadání změny 05 
Územního plánu sídelního území Lysá 
nad Labem a schválení Zadání regulač-
ního plánu Hrabanov.

Rovněž bez problémů rada schválila 
prodej  stavebních pozemků v lokalitě 
Třešňovka zájemcům vzešlým z vý-
běrového řízení. Po schválení zastu-
pitelstvem nic nebude bránit uzavření 
kupních smluv se stavebníky.

Komise životního prostředí dozná 
změny. Rada schválila odvolání p.Mud-
rocha a jmenovala p.Pavla Tomana (oba 
za KSČM) novým členem komise.

Na následujícím bodu se hladký prů-
běh jednání opět zadrhl. Jednalo se opět 
o pozemku ve Skupově ulici o výměře 
196 m2. Po hodině jednání a po hlaso-
vání  2:2 (radní p.Kolman omluven) 
bylo jasné, že platí původní usnesení 
rady z 19.7.2004, kdy byl prodej schvá-
len ve prospěch soukromého zájemce. 
Vše se tedy bude znovu projednávat 
v zastupitelstvu.

Odlehčení přinesla žádost Tanečního 
klubu dospělých, aby město převzalo 
záštitu nad 1.reprezentačním plesem, 
plánovaným na 12.2.2005. Organizaci
a podstatnou část financí by zajistil 
TKD, což rada akceptovala. 

Dlouhá diskuse se rozvinula
i při projednávání dopravního značení 
a úprav křižovatek Pivovarské ulice 
s příčnými ulicemi. Nakonec prošel 
návrh, aby se 50 metrů před křižovatky 
umístila návěští jako okamžité řešení. 
Konečné řešení by měl navrhnout do-
pravní projektant – specialista.

Rychle byla schválena smlouva 
s občanským sdružením LysaFree při 
vybudování přípojného bodu bezdráto-
vého internetu a připojení MěÚ. Úřad 
získá čtyřnásobně rychlejší linku, a to 
za stejných měsíčních nákladů. Posled-
ním jednacím bodem bylo schválení 
pronájmu ploch města pro umístění 
vývěsních skříněk kulturních, sportov-
ních a společenských organizací, stran 
a sdružení za symbolickou 1 korunu 
za rok. Úkolem paní místostarostky 
a odboru správy majetku bude, aby 
všechny vývěsky od začátku roku 2005 
fungovaly podle tohoto pravidla. 

Tím se jednání dostalo do finále. 
Radní schválili program nadcházejí-
cího zastupitelstva, vzali na vědomí 
zápis z bytové komise a v této noční 
hodině vyslechli deprimující zprá-

vu pana starosty o odvolání Lysinu 
proti stavebnímu povolení na I.etapu 
obchvatu, podaném v poslední mož-
ný den. Uběhlo 5 minut z nového 
dne, když se, po dlouhém jednání
a bez nálady, rozcházeli do svých 
domovů. 

6.zasedání zastupitelstva města 
se konalo 13.10.2004. Po obvyk-
lých  formalitách vystoupil p.Josef 
Kolman s doplněním programu, aby 
bylo projednáno stanovisko města
k odvolání občanského sdružení Lysin 
proti stavebnímu povolení na I.etapu 
obchvatu. Členové zastupitelstva 
vyslechli názory přítomných občanů
a konstatovali, že odvolání Lysinu je 
obstrukční, nesleduje ochranu přírody
a životního prostředí. Vedení města 
musí uspořádat shromáždění občanů 
města nejpozději do 25.10., přizvat 
veřejnost, Lysin, krajské úředníky, 
zastupitele, zástupce médií. Nutno 
říci, že na adresu Lysinu padala velmi 
kritická slova.

Vzrušenou atmosféru vystřídalo pro-
jednávání bodů ke schválení. Bez pro-
blémů prošlo zřízení věcného břemene 
k pozemní komunikaci při výstavbě 
veřejného osvětlení v ulicích Sojovická
a K Bažantnici, obdobně v Litoli v uli-
cích Dolejší, Na Staré vsi, Dobrovské-
ho sady. Na návrh p.Mgr.Fajmona bude 
v souvislosti s pokládkou elektrických 
kabelů pro osvětlení zvážena možnost, 
jak připravit budoucí pokládku optic-
kých kabelů (jejichž doba nastává), 
aniž by se muselo v krátké době znovu 
kopat. 

Dalším bodem bylo schválení Zadá-
ní změny 05 Územního plánu sídelního 
území Lysá nad Labem. Co se radě 
zdálo jasné, v zastupitelstvu vyvolalo 
diskusi. Poslanci za ODS upozornili, 
že nové lokality určené pro bytovou 
výstavbu znamenají velký finanční zá-
vazek města při budování inženýrských 
sítí. Navrhují, aby se noví stavebníci 
podíleli na financování inženýrských 
sítí. Po diskusi byl   schválen (11:3) 
původní návrh, předložený stavebním 
úřadem.

Poté došlo k přesunu jednoho bodu 
programu. Na návrh p.Mgr.Tomka se 
s přihlédnutím k přítomnosti rodiny 
Hlaváčkových přistoupilo k projednání 
návrhu na prodej obecního pozemku 
470/2 ve Skupově ulici o výměře
196 m2. Pan starosta shrnul, jaké kroky 
byly v  této věci podniknuty. Zahrádká-
ři odmítají náhradní pozemky a trvají 
na tom, že mají k pozemku předkupní 
právo. Zároveň se musí řešit i pozemek 
179/4, který je však v majetku jiného 
vlastníka (bývalý okresní úřad).  Po 
diskusi se jednání vrátilo opět k pod-
statě problému a hlasovalo se o prodeji 
470/2. Převahou 11 hlasů byl pozemek 
přiklepnut Hlaváčkovým.

Následovalo uklidnění a bezpro-
blémové schválení zadání regulačního 
plánu Hrabanov a prodej stavebních 
pozemků v Třešňovce. Při projednává-
ní směny pozemků města a pozemků 
p.Brynycha došlo k diskusi o významu 
polních cest, ale při hlasování byla vý-
měna schválena 11 hlasy.

   Rozpaky vyvolal bod č.8, prodej 
pozemku pod chatou na Řehačce. Zá-
ležitost se táhne již od roku 1999, kdy 
soukromý zájemce počítal s cenou 55 
tis.Kč. Pak se vlekly záležitosti s poří-
zením geometrického plánu, takže další 
jednání bylo až letos. Cena stanovená 
zastupitelstvem v květnu 2004 byla  
dvojnásobná. Zájemce požádal o revo-
kaci a požadoval i původní cenu.  Pan 
Sedláček doporučil zájemci vyhovět, 
ale pro schválení chyběl jediný hlas
(7 pro, 4 proti, 2 se zdrželi).

Diskuse byla očekávána i kolem 
návrhu změny obecně závazné vyhláš-
ky o stanovení nového systému sběru
a odvozu komunálních odpadů. Ing.Ha-
nuš představil 3 navržené varianty. 
Rada doporučila variantu s výměnou 
nádob za větší a s prodloužením inter-
valu vývozu na 14 dní, u kontejnerů 
zůstává četnost 1 x týdně. Tato varianta 
je pro město finančně nejpřijatelnější
a udrží poplatek za popelnice na úrovni 
360 Kč. S největší kritikou vystoupil 
p.Mgr.Fajmon a zdůraznil, že poslanci 
za ODS návrh nepodpoří. Diskuse uká-
zala, že odbor správy majetku musí vzít 
v úvahu celou řadu připomínek, které  
mají racionální jádro. I přes rozporná 
stanoviska bylo hlasování přesvědčivé 
10:3(proti) ve prospěch OZV.

Rychle a hladce byla schválena úpra-
va rozpočtu 2004, kdy město dostalo 
385 tis. Kč z prostředků Středočeského 
kraje na opravu střechy radnice.

Poslední bod ke schválení přinesl 
opět diskusi. Odbor školství a kultury 
upravil systém rozdělování dotací spor-
tovním a společenským organizacím. 
Dotace budou přednostně přidělovány 
těm organizacím, které celoročně pra-
cují s dětmi a mládeží do 18 let. Ostatní 
organizace budou o příspěvek žádat na 
jednotlivě konané akce. Celková suma 
k rozdělení se nemění a dosáhne v roce 
2005 částky 1 270 tis.Kč.  Pan Sedláček 
upozornil na granty vypsané Krajským 
úřadem a doporučil, aby všechny or-
ganizace požádaly o grant a prokázaly 
žádost na MěÚ. Teprve po negativním 
výsledku by město rozhodlo o poskyt-
nutí příspěvku. K tomu odbor školství 
a kultury připraví smluvní základ. 
Při konečném hlasování byl schválen 
původní návrh odboru, a to poměrem
10:3 (zdrželi se).

Oficiální diskuse již byla poměrně 
krátká, zato bod Interpelace zatím nej-
obsáhlejší od roku 2003. Nejvíce jich 
podal p.Mgr.Fajmon (lavičky na Jed-
ličkově sídlišti, hluk z Dywidagu Prefy, 
zábory veřejného prostranství, komu-
nikace Za Koncem, soulad s normami 
EU) a jednu p.Sedláček ( hygienický 
stav dětských pískovišť). Po schválení 
usnesení pan starosta zasedání ukončil.

20. jednání rady města se konalo 
18.10.2004. Oproti zvyklostem se za-
čalo už v 15 hodin, nicméně program 
byl opět bohatý. V úvodu byly bez 
problémů schváleny přesuny financí při 
opravách v obou základních školách, 
při zpracování projektů na  kanalizaci 
v ulicích K Borku, Mírová, Na Vysoké 
mezi, Lom. 

Pokračování na straně 3

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
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Přistavování kontejnerů v měsíci listopadu 2004
(podrobný přehled)

Den místo přistavení/kont. čas roz- čas
  vozu svozu
1.sobota: ul.Čechova  1xTDO, 1xBIO 7:00 hod 10:00 hod
6.11.04 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 
20.11.04 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
3.pondělí: ul.Čechova 1xTDO 8:00 hod 11:00 hod    
15.11.04
3.úterý: Sídliště 1xTDO  8:00 hod 11:00 hod
16.11.04
3.středa: Kačín 1xTDO  8:00 hod 11:00 hod
17.11.04
3.čtvrtek: Na Mlíčníku 1xTDO 8:00 hod 11:00 hod
18.11.04
3.pátek: Litol – K Borku 1xTDO 8:00 hod 11:00 hod
19.11.04

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 správa majetku 
tel. 325 510 231.

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

Po:  9:00  -  12:00    13:00  -  17:00
St:   9:00  -  12:00    13:00  -  17:00
So:  9:00  -  12:00 referent SM  Černá B.

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 Jedličkovo sídliště bude vyvážet stejně, tj. 1x týdně. V obcích By-
šičky a Dvorce bude vytvořen sezónní svoz, tj. v topné sezóně svoz
1x týdně, mimo topnou sezónu svoz 1x 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 ná-
doba za větší, popřípadě přidána další. Pokud se vyskytne případ, že se 
jednorázově nahromadí v rodině více odpadu, je možno si přikoupit ve 
firmě RJ pytel.

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.

Upozorňujeme občany,
že v Místních Zlatých stránkách na rok 2004 – 2005 je na str. 4

Informační stránky – Městské úřady uvedeno špatné telefonní číslo na 
náš městský úřad.

Správné telefonní číslo je 325 510 211. Chyba byla způsobena vy-
davatelem Zlatých stránek a způsobuje velké komplikace  firmě, která 
je vlastníkem chybně uvedené telefonní linky 325 551 211.

Šťastná Irena,
odbor vnitřních věcí

Pokračování ze strany 1
Velká část diskuse se týkala fun-

gování občanských sdružení. Pokud 
je sdružení řádně zaregistrováno, má 
velkou sílu a oporu v zákoně a vůbec 
nezáleží na tom, zda zastupuje tři lidi 
nebo tři tisíce. Pan Vyšehradský při-
slíbil, že bude iniciovat změnu zákona 
o občanských sdruženích, ale zatím je 
nutné respektovat zákonnou úpravu. 
MUDr.Hospodka, člen zastupitelstva, 
k tomu poznamenal, že nechápe, jak 
33 lidí může rozhodnout o osudu lidí 
ve městě. Asi tu demokracii ještě po-
řádně neumíme. Pokud má protistrana 
šikovné právníky, musí mít město ještě 
šikovnější.

Slovo dostali i odpůrci obchvatu. 
Na přímou výzvu paní Valentové, člen-
ky zastupitelstva, se přihlásili 2 muži. 
Vystoupili s námitkami a na vše bylo 
odpovězeno – zda Družstevní vydrží 
nápor přesunuté dopravy, kdy začne 
II.etapa a kdo to zaplatí? První část 
zodpověděli pan starosta Houštecký 
a pan Tomáš Březina, vedoucí odbo-
ru dopravy. K druhé se přihlásil pan 
Vyšehradský: s II.etapou se už vlastně 
začalo,  na projekty se vynakládají 
miliony, ale to bohužel veřejnost ne-

vidí. Projekty nejsou levná záležitost 
a nikdo si je nedělá do šuplíku. Stavba 
obchvatu začala stavbou nového mos-
tu, dalším signálem bylo 20 milionů do 
rekonstrukce Poděbradovy ulice.

Potěšující bylo, že přes blížící se 
osmou hodinu nikdo neprojevoval 
netrpělivost a úroveň jednání byla stále 
vysoká.Bylo jasné, že shromáždění 
nedá – a ani nemůže – dát konečnou 
odpověď. Bylo však třeba skončit, tak-
že byl stanoven další postup. Občané 
využijí nabídky Lysinu z omluvného 
dopisu a přijmou účast na jednání 5:
5 (Lysin: občané jiného názoru) v pří-
tomnosti pana starosty a zastupitelů 
města. Lysin nechce proti sobě posta-
vit občany ze dvou ulic, ale nebrání se 
rozumnému dialogu.

Co dodat? Pokud se občané dozvě-
děli nové věci o obchvatu, mohou být 
organizátoři spokojeni. Pokud občané 
odcházeli domů s pocitem, že naděje 
stále trvá, pak je spokojenost dvojná-
sobná. Teď zbývá jen doufat a držet 
palce – vždyť jde „jen“ o půl miliardy 
korun pro město. Dostane obchvat 
ještě šanci? 

 Shromáždění moderoval a zapsal
Ing. Miloš Dvořák

Pokračování ze strany 2
Na zrekonstruované střeše radnice 

budou doplněny sněhové zachytávače, 
montáž provede firma MEGAS z Hrad-
ce Králové za necelých 50 tis.Kč.

   Další bod vyvolal diskusi o vyu-
žívání veřejného prostranství. V Litoli 
je kritizováno skladování kontejnerů, 
všeobecně pak nepovolené a nezapla-
cené zábory. Odbor správy majetku
a městská policie se tím budou inten-
zivně zabývat. 

Rada města souhlasila s přestěhová-
ním provozu separačního dvora do are-
álu u kotelny K4 na Sídlišti a schválila 
firmu PEMI Kostomlaty, aby opravila 
štítovou stěnu u čp.600 v Milovicích za 
necelých 154 tis.Kč.

V jednom z dalších bodů se hovořilo 
o nájemném, které platí lékaři za ordi-
nace v bývalé Vichrově vile. S přihléd-
nutím k nájemnému v okolních měs-
tech se nájemné nezvyšuje, ale vypočítá 
se podle stávající sazby za skutečně 
užívanou plochu. O zálohách na služby 
v roce 2005 se bude ještě jednat. Jednat 
se bude rovněž o podmínkách pronájmu 
nebytových prostor Šporkově lékárně.

Řada bodů se týkala finančních pří-
spěvků. Do Košic na výstavbu památ-
níku T.G.Masaryka a M.R.Štefánika 
poputuje 1 100 Kč, ZŠ B.Hrozného 
dostane 2 800 Kč na Zátopkův běh, 
hasiči z Byšiček 7 000 Kč na Staro-
české slavnosti a knihovna 1 000 Kč na 

„Týden knihoven“.
Koncem září se konalo místní šetření 

na Jedličkově sídlišti, týkající se stíž-
ností na přerostlou zeleň. Rada města 
schválila návrh odboru správy majetku, 
aby byla zadána zastiňovací studie bytů 
v čp.1399 až 1404, a stanovila úkoly ke 
zlepšení prostředí v sídlišti.

Dále rada schválila vícepráce za 
téměř 600 tis.Kč při rekonstrukci Po-
děbradovy ulice, s nimiž se dodavatel 
PSVS musel vyrovnat během stavby
a které nebylo možné v projektu před-
pokládat. Jedná se o výměnu a přeložku 
vodovodu, přemostění vodoteče, nové 
kanalizační přípojky a výměnu ne-
funkčního kanalizačního potrubí.

Do pololetí příštího roku odbor 
městského investora připraví návrh na 
investiční záměr na ucelenou bezba-
riérovou pěší trasu. Je naděje, že část 
financí se podaří získat z Národního 
rozvojového programu mobility pro 
všechny 2005-2015. Obdobná šance na 
finance je z operačního sytému Země-
dělství 2004-2006.

Tím se pořad jednání dostal k zá-
věru. Rada vzala na vědomí informaci 
o změně ceny Listů, zápis z kulturní 
komise a nakonec už podruhé odložila 
pravidla pro výkup a prodej pozemků. 
Po krátké diskusi pan starosta jednání 
ukončil kolem půl deváté večer.  

 Ing. Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ

Obchvat: ano či ne?

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
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Blahopřejeme
Motto: „Kdo žije v lásce a kráse, ten zůstane věčně mladý.“

Andrej SLÁDKOVIČ

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

80 let
pan Josef Fikejs, Skupova 530, nar. 29.10.1924 
paní Vlasta Šůsová, Dukelská 357, nar. 1.10.1924
paní Marie Bradáčová, Zámek 1, nar. 26.10.1924
paní Marie Maudrová, Resslova 1303, nar. 31.10.1924

85 let
pan Ota Tuzar, Za Koncem 1380, nar. 21.10.1919
paní Marie Žatečková, Zámek 1, nar. 29.10.1919

91 let
paní Albina Lajnerová, Stržiště 492, nar. 21.10.1913

97 let
paní Marie Halmanová, Zámek 1, nar. 22.10.1907

Alena Frankeová, odbor kultury

 KOLA 2004
 9. výstava automobilů, motocyklů a jejich příslušenství
 4.11. - 7.11. 2004

 RYCHLÁ KOLA 2004
 5. výstava závodních automobiů motocyklů
 4.11. - 7.11. 2004

Muzeum Bedřicha Hrozného si Vás dovoluje
pozvat na slavnostní zahájení výstavy:

Husitství ve své vlastní výpovědi 
Zvláštnost této malé expozice spočívá v tom, že nehovoří o husitství 

kladně ani záporně. Pouze poslední čtyři vyjádření znamenají také hod-
nocení historických událostí z hlediska potomků. V několika ucelených, 
chronologicky seřazených okruzích vypovídá husitství, historický základ 
české reformace, o sobě samém. Hovoří autentickými texty autorů nebo 
celých skupin různého zaměření bez jakéhokoli dalšího komentáře. Po-
zorný návštěvník výstavy je takto vtahován do děje a veden k naléhavě 
osobnímu, kritickému i vnímavému zamyšlení. Nejde přitom pouze
o otázku zkoumání dávné minulosti, ale především o problematiku žhavě 
současnou. Víme, jaké zkušenosti a podněty vnášíme či můžeme vnášet 
jako země staletých evropských tradic do nových forem tohoto společen-
ství států a národů?

Autorem výstavy je VERITAS, historická společnost pro aktualizaci 
odkazu české reformace.

Zahájena bude 7. prosince 2004 v 18:00 hod.
v Muzeu Bedřicha Hrozného

O vyhnancích a utečencích
Není asi národa v Evropě, který by měl v nejrůznějších dobách tolik 

svých synů a dcer, které z jejich vlasti vyhnali, či kteří z ní ohroženi na 
životech nebo pro příkoří a bezpráví, jež by v ní museli trpět, prchali
a hledali útočiště v cizině. O nejstarších českých vyhnancích a utečen-
cích - exulantech, kteří po roce 1620, po tragické Bílé hoře, byli z vlasti 
vyhnáni či prchali, o jejich cestách, pobytu v cizině i návratu do vlasti 
bude hovořit 
v sobotu 20. listopadu v evangelickém kostele od 14,30 hod.

Mgr. VLASTIMIL SLÁMA
em. farář ČCE v Litoměřicích.

Zveme k účasti všechny, kdo chtějí znát dějiny národa, ke kterému 
patříme a které se proto nás všech hluboce týkají.

Kostnická jednota v Lysé nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem
Odbor kultury Vás zve 

od 11.10. do 12.11.2004 
na

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
Fotografie z vyhlášené

fotosoutěže jsou vystaveny 
ve 2. patře MěÚ v zasedací místnosti č. 58.

Nabízíme možnost pronájmu
sálu kina v Lysé nad Labem pro jednorázové společenské 

a další akce. Platí od prosince. Kapacita sálu 200 míst. K dispozici 
také kavárna s barem. Možnost pořádání jazykových kurzů, školení, 

firemních akcí atd.
Kontakt 777 325 256 

Čtrnáctý říjnový večer patřil
v lyském kostele sv. Jana Křtitele 
sborovému umění. Na koncertě, který 
pořadatelé pojmenovali jednoduše 
„Podzimní“, zazpívaly asi pro stovku 
hudebních příznivců dva sbory.

O úvod večera se postaral domácí 
Chrámový sbor při kostele sv. Jana 
Křtitele, který pod taktovkou Jany 
Hrdličkové rozhodně neudělal Lyským 
ostudu a naladil přítomné na tu správ-
nou, hudebně - pohodovou atmosféru. 
Druhá část večera patřila zahraničnímu 
hostovi - smíšenému pěveckému sboru 
Roskilde Studiekor z Dánska.

Sbor v malém, ve středověku 
velmi významném, městečku 
Roskilde nedaleko Kodaně zpívá 
již více než 20 let. Kromě působení 
na „domácím pódiu“ navštívil řadu 
festivalů a koncertoval i v zahrani-
čí. Sbor má za sebou i spolupráci
s profesionálními muzikanty včetně 
dánského klavíristy Ole Kocka Han-
sena, který sbor doprovázel i v Lysé 
nad Labem. Ole Kock Hansen patří 

mezi významné hudebníky soudo-
bého jazzu v Dánsku a již několik 
let působí jako vedoucí a hudební 
aranžér v dánském rozhlasovém 
orchestru Danish Radio Big-band.
K jazzu má poměrně blízko i sbor-
mistr Ole Hannibal, což bylo cítit 
i během koncertu. Jazz dýchal ze 
skladeb soudobých autorů i z dán-
ské lidové tvorby v úpravě právě
Ole Kocka Hansena. Což bylo pro 
některé návštěvníky koncertu možná 
trochu neobvyklé a zvláštní. Všich-

ni  účinkující však ocenili dlouhým 
potleskem na závěr velmi zajímavého
a kvalitního koncertu.

Krásný hudební večer, umocněný 
interiérem kostela a květinovou víz-
dobou, by se jen těžko mohl uskutečnit 
bez pomoci římskokatolické farnosti
a pana faráře Barnowského, vstřícnosti 
vedení našeho města a sponzorů - bratři 
Coubalovi, Josef Valtr, Montano, s.r.o. 
Dík patří i spolupořádající hudební 
společnosti The Prague Concert Co.

JzK

Podzimní koncert
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Beletrie pro dospělé
Chladný jako kámen – Robert B. Parker (Jesse Stona trápí problém, 

který by nechtěl řešit žádný strážce zákona. V městečku se objevují mrtvá 
těla, nedoprovázejí je ovšem žádná vodítka.Pátrání po sériovém vrahovi 
je vždy složité a nebezpečné, ale ve městě, jako je Paradise, Jessemu 
navíc nespočetnými tlaky zatápějí městští zastupitelé a média. Čím víc 
na Jesseho tlačí vnější síly, tím hlouběji se stahuje do sebe, přes všechny 
překážky přesvědčený, že vraždění může zastavit jedině on.)

Řezník – Thomas Laird (Ve městě začal řádit bestiální vrah, který své 
oběti nejprve znásilní a pak zohaví jejich mrtvá těla. Policisté mu dali 
přezdívku Řezník, poněvadž důkazy nasvědčují tomu, že obchoduje s or-
gány zavražděných žen. Vyšetřováním je pověřen Jimmy Parisi. Pomocí 
vyspělé kriminalistické techniky a vlastní intuice se mu podaří zúžit se-
znam na jediné jméno.)

Strážci lebek – Robert Silverberg (Někde v jihozápadních pouštích 
Spojených států leží místo nazývané Dům lebek, kde starobylé bratrstvo 
střeží mystický rituál. Je psáno, že ten, kdo sem přijde s čistým srdcem, 
obdrží odměnou dar věčného života...Tajemný a dramatický příběh jed-
noho z největších mistrů SF.)

Cena za úspěch – Joan Johnston (Když se nadějný právník Luke Creed 
ujme obhajoby pochybné společnosti vyrábějící léky, klíčového případu 
své rozvíjející se kariéry, netuší, že potká advokátku Amy, bývalou lásku 
z dob společných středoškolských studií. Citlivou ženu, právě se vzpa-
matovávající z krachu manželství, nemálo překvapí, jakou společnost je 
Luke  ochoten hájit. Navzdory tomu se Amy nedokáže ubránit něžným 
citům. Rodí se křehký vztah, zmítaný dávnými i novými rozpory.Sám 
Luke je ohledně nynějšího klienta rovněž na pochybách, a když za nevy-
jasněných okolností zemře jeden kolega, pustí se do riskantního pátrání. 
Nejde už jen o vítězství v soudní síni, ale také o život...)

Azték, krev Aztéků – Gary Jennings (Příběh se odehrává v 16.století 
v Novém Španělsku. Cristo čeká v kobce vězení na smrt oběšením a za-
pisuje své bohaté životní osudy. Vzpomíná, jak od dětství coby mestic žil 
v opovržení nejen indiánů, ale také bělochů a jak jeho jediným ochráncem 
byl kněz Antonio. Věnoval se chlapci a naučil ho číst a psát. Kněz však 
později upadne v nemilost a musí odejít z vesnice, kde Cristo vyrůstal. 
Po mimožádně dramatických událostech, kterými je jeho útěk provázen, 
Cristo zcela nečekaně vypátrá jak svého otce a bratra, tak i úděsnou prav-
du, pro kterou měl zemřít. Kruté je, že ho zradili jeho nejbližší.)
Naučná literatura pro dospělé

Sníh z Bogoty – Dva roky v Kolumbii – Juraj Liška, Jiří Roth (Kniha 
nenásilným způsobem kombinuje několik zajímavých témat. Navíc se 
nejedná o tuctový cestopis někoho, kdo v daném regionu strávil pár týd-
nů, ale o autentické zážitky člověka, který měl možnost zemi poznat na 
vlastní kůži po delší dobu.)

Láska a posedlost – Marcela Kolomacká, Miroslav Plzák (Autor-
ka představuje čtenářům dvacítku výjimečných českých i světových 
osobností. Neobvyklá soužití, svérázné povahy a chování, nebe a peklo 
dávných manželských i mimomanželských vztahů hodnotí v druhé části 
knihy pohledem dnešního odborníka MUDr. Miroslav Plzák a jeho po-
střehy jsou objevné, poučné i zábavné).

Výrobky ze slaného těsta – Isolde Kiskaltová (Začátečníci i pokro-
čilí ocení detailní pracovní postupy doplněné názornými fotografiemi. 
Mnohé rady a doporučení autorky, která je zkušená výtvarnice a tvorbou 
předmětů ze slaného těsta se zabývá již řadu let, usnadní práci a dodají 
výrobkům profesionální vzhled.
Beletrie pro děti

Vánoční překvapení – Bonnie Bryantová  (Tato knížka Vám přichysta-
la další dobrodružné příběhy z koňského prostředí.)

Lola Rose – Jacqueline Wilsonová  (Život Loly Rose ale není tak krás-
ný jako nové jméno. Nelíbí se jí ani mámino nové zaměstnání, ani její 
nový přítel, z kluků ve škole také není moc nadšená. A když musí máma 
jednoho dne jít do nemocnice, Lola Rose je nucena chovat se daleko do-
spěleji, než se ve skutečnosti cítí.)
Naučná literatura pro děti 

Záležitost čistě chlapecká – Tim Hüsch (V letech mezi dětstvím
a dospělostí se vynoří spousta otázek a ne vždycky o nich chtějí 

chlapci  mluvit s rodiči nebo kamarády. V této knize najdou odpovědi
a informace k tématům  přátelé, rodina, láska a sex, škola a povolání.)

Tomášková M.

Nové videokazety a DVD  ve fondu
videopůjčovny

Dobrodružné
Pán prstenů – Návrat krále – závěrečná bitva o Středozem začíná. Fro-

do a Sam pokračují ve své nebezpečné pouti k ohňům Hory osudu, aby 
zničili jeden prsten.
Napětí

Bolero – téma psychologického kriminálního filmu vychází z motivu 
skutečného zločinu, který před časem zasáhl veřejnost.

Tajemné okno – Johnny Deep ve filmu natočeném podle knižního best-
selleru Stephena Kinga.
Komedie 

Jedna ruka netleská – moderní černá komedie. Na pozadí originálního, 
chvílemi kriminálního příběhu se odvíjí množství humorných situací, 
absurdních dialogů, zapamatovatelných hlášek a vše vyvrcholí překva-
pivým závěrem.

Jak básníci neztrácejí naději – poetická komedie o dalších osudech ne-
poučitelných básníků života,Štěpána a Kendyho, a  o potížích středního 
věku, které lze účinně léčit pouze humorem anebo láskou.

Koníčková J.

 Nové knihy ve fondu Městské knihovny

V týdnu od 4. do 8. října 
2004 přišlo do knihovny 630 
dětí, které byly pozvány ze 
škol na informatika o knihovně 
a děti z mateřských školek na 
soutěže a čtení z knížek. Ve 
středu 6. října se konala akce 
Tvořivé odpoledne, které se zú-
častnilo 25 dětí a 15 dospělých. 
Děti  vyráběly  pod vedením 
paní M. Baštecké postavičky 
z dřevěných kuliček a z drátků, 
zdobily prostírání ubrouskovou 
technikou, malovaly obrázky 
na sklo a vyráběly motýlky 
z korálků. V pátek jsme měli 
zakončení celé akce, proběhlo 
losování a bylo předáno 108 
cen. Děkujeme sponzorům za 
ceny, které věnovali do soutěží! 

Bez nich bychom nemohli od-
měnit tolik dětí!

Jsou to: 
Pan Ambrož – Papírnictví
a hračky.
Manželé Hadáčkovi
– Knihkupectví Cesta
Pan Horáček – Papírnictví
Microsoft
MěÚ Lysá nad Labem
Obecní úřad Ostrá
Paní Nováková – Papírnictví
a hračky

Dále děkujeme
Ing. S. Svobodovi za nád-

hernou výzdobu knihovny
a paní M. Baštecké, pod jejímž 
vedením děti vyrobily spousty 
krásných věcí. 

Chceme poděkovat  také 
všem dětem a rodičům, kteří do 
knihovny přišli a zúčastnili se 
těchto akcí.

Vyhodnocení akce Týden knihoven 2004
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Dne 20.10.2004 se sešla porota k vyhodnocení této soutěže, kterou vyhlá-
sil Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor kultury, v tomto složení:
Irena Adamová, Martin Novák, Jaroslava Žďárská a Alena Šmídová.

Vítězové jednotlivých kategorií:
PORTRÉT
1. místo: M.Kubala (foto č.6)
2. místo: D.Šimonová (foto č.3)
3. místo: E.Voběrková (foto č.12)

BARVY PODZIMU
1. místo: J.Jakubův (foto č. 18)
2. místo: E.Bednářová (foto č. 47)
3. místo: G.Chalušová (foto č. 53)

ŘEMESLA
1. místo: J.Jakubův (foto č. 19)
2. místo: M.Hatašová (foto č. 26)
3. místo: B.Tuzar  (foto č.55)

1.místo v každé kategorii bude oceněno peněžní poukázkou ve výši 
2.000,-Kč, 2.místo peněžní poukázkou ve výši 1.000,-Kč a 3.místo pe-
něžní poukázkou ve výši 500,-Kč. Tyto poukázky budou splatné v prodej-
ně Elektrocentrum Lysá nad Labem na nákup zboží dle vlastního výběru. 
Vítězné fotografie budou vystaveny na městském úřadě.
Ve dnech 4.10. - 20.10.2004 byla na městském úřadě uspořádána výstava 
všech 59 fotografií přihlášených do fotosoutěže a vyhlášena veřejná an-
keta, kde své hlasy fotografiím dalo 11 návštěvníků.

Výsledkem veřejné ankety bylo
následující pořadí vítězů:

PORTRÉT
1. místo: M.Hatašová (foto č.24) a D.Šimonová (foto č.3)
2. místo: G.Aleksandrov (foto č. 39) a R.Krupová (foto č.15)
3. místo: M.Karban (foto č. 27) a M.Kubala (foto č.6)

BARVY PODZIMU
1. místo: Jaroslava Jakubův (foto č.21)
2. místo: E.Bednářová (foto č. 43)
3. místo: E.Bednářová (foto č. 47) a J.Jakubův (foto č. 18)

ŘEMESLA
1. místo: J.Jakubův (foto č. 19)
2. místo: M.Hatašová (foto č. 26) a G.Aleksandrov (foto č.11)
3. místo: M.Hatašová (foto č.25)

Ani vítězové veřejné ankety nezůstanou neodměněni. Obdrží drobné dár-
ky, knihy o Lysé nad Labem a různé 
propagační materiály. 
Ceny předá na městském úřadě paní 
místostarostka Marcela Chloup-
ková.

Všechny fotografie jsou vystaveny 
na MěÚ do 12.11., 2.patro, dveře 
č. 58. 
Od 15.11. budou vystaveny pouze 
vítězné fotografie, ostatní si jejich 
autoři mohou po tomto datu osob-
ně vyzvednout.
Všem vítězům blahopřejeme a pře-
jeme mnoho dalších úspěchů.

Alena Frankeová,
odbor kultury

Výsledky 8. ročníku fotosoutěže

Foto číslo 6

Foto číslo 18

Foto číslo 19
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Vybraná data měsíce listopadu
•   30. listopadu 1757 zemřel majitel lyského panství hrabě František Karel 

Sweerts – Špork. Pochován byl, stejně jako jeho manželka v Konoje-
dech. Panství převzal syn Kristián Sweerts – Špork.

•   12. listopadu 1857 se hrála v Lysé, pod vedením Jana Féra, první hra 
nastudovaná Divadelním spolkem TYL, který byl založen 1856. Touto 
hrou byl Moliérův „Lakomec“.

•   Dne 1. listopadu 1867 byl jmenován expedientem v Lysé pan Jan Ho-
ráček.  Např. telegramy k nám byly doručovány  za poměrně značný 
obnos z Brandýsa z telegrafické stanice.

•   8. listopadu 1867 se v Lysé narodil jeden z nejvzdělanějších a nejprů-
bojnějších divadelních kritiků Jindřich Vodák. Jeho otec byl vyučený 
knihař. Později byl tajemníkem města i účetním Občanské záložny. Jin-
dřich Vodák hájil divadelní kulturu a český realismus. Vyučoval, jako 
universitní profesor na několika školách a byl redaktorem mnoha novin
a časopisů ( Lidové noviny, Čas, Rozhledy aj.)

•   15. listopadu 1887 se narodil významný lyský občan pan Antonín
J. Leiner. Byl u vzniku Živnostenské záložny, podílel se na rozvoji 
Lidové knihovny, byl členem finanční komise města. Nejznámější 
však asi přeci jen bude jako fotograf, z jehož ateliéru pochází spousta 
nádherných a velice vypovídajících fotografií. Doplnil totiž mimo jiné 
knihu Josefa Vojáčka: „ Lysá nad Labem Grunty, domky a jejich ma-
jitelé“, která vyšla poprvé v roce 1936. Jeho ateliér byl hodnocen jako 
nejlepší na okrese. Zemřel 14. června 1952.

•   17. listopadu 1916 byl shozen a rozbit zvon, tzv. „poledňák“. Stalo se 
tak v rámci rekvírování v době první světové války.  Městu za něj bylo 
vyplaceno 980 korun. V tentýž den potkal stejný osud i zvonek ze zá-
mecké kaple, který přitom vážil pouhých 20 kg.

Ondřej Rašín
Muzeum Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem

Hrabě Špork marně usiloval
o audienci u císařského dvora ve 
Vídni. Setkat se s císařem se mu 
podařilo až na brandýském pan-
ství. Proč tam ? Protože od roku 
1547 bylo Brandýsko v majetku 
Zemské komory české a sloužilo, 
řečeno dnešní terminologií, jako 
rekreační území pro české krále, 
tedy pro habsburská veličenstva. 
Například velké přestavby se zá-
mek dočkal pro Rudolfa II. (konal 
se tam také jeden z korunovačních 
plesů Karla VI.). V roce 1860 
se vlastníkem panství stává tos-
kánská větev Habsburků. Z nich 
Ludvík Salvátor, světově proslulý 
cestovatel a badatel (založil také 
přerovský skanzen), hostil od
r. 1908 na zámku arcivévodu Kar-
la, tehdy nadporučíka brandýské 
švadrony 7. Dragounského regi-
mentu. Byly to čtyři nejšťastnější 
roky Karlova života, poslední rok 
již ve společnosti své novoman-
želky Zity. 

Karel I. a Zita Bourbon-Parma 
se stali v r. 1916 posledním císař-
ským párem Rakousko-Uherska. 
Rok předtím Karel brandýský zá-
mek koupil. Válečná léta, v nichž 
se manželé bez vlastního přičinění 
ocitli, jim už nedovolila milova-
ný Brandýs navštívit. Milovali 
Brandýs a Brandýští milovali je. 

Nemíním se zabývat politickými 
úvahami o spravedlnosti jejich 
osudu. Koneckonců jsem vycho-
ván masarykovskou tradicí v úctě 
k legionářům, kteří položili život 
za naši samostatnost. Ale do mysli 
mi občas zabloudí lítost nad nemo-
houcností malého národního státu. 
Jak jinak by se čelilo Hitlerům
a Stalinům v rámci velkého nadná-
rodního celku!

Snad i v tomto duchu se ko-
nalo jedinečné setkání s potom-
ky Habsburků na slavnostech
u příležitosti blahoslavení císaře
Karla 1. Rakouského. Hlavním or-
ganizátorem se stal správce zámku 
dr. Milan Novák. Našel porozumění
i u starosty ing. Pokorného, a tak 
se na zámku sešla neobvyklá ho-
norita v čele s arcivévodou Johan-
nem Habsburským, pravnukem 
císaře Franze Josefa I., a s arci-
vévodou Johannesem, pravnukem 
císaře Karla I.

V sobotu 9. října si v Habsbur-
ské kapli návštěvníci poslechli  
brilantní výkon smyčcového kvar-
tetu Penguin Quartet ve skladbách 
Beethovena a Dvořáka a dočkali 
se i věty Haydnova kvartetu C 
Dur op. 76/3, jejíž melodie se stala 
rakouskou hymnou.

V neděli se uskutečnila v kos-
tele Obrácení sv. Pavla děkovná 

mše, kterou celebroval hlavní 
kaplan armády České repub-
liky Mons. Pplk. Mgr. Tomáš 
Holub se čtyřmi dalšími spolu-
celebranty. Jedním z nich byl
i člen Rytířského řádu Křížovníků 
s červenou hvězdou. Byl vlastně 
reprezentantem i dalších účastníků 
z tohoto řádu. Také členové Řádu 
Maltézských rytířů zapůsobili 
svojí přtomností. Kostel se vůbec 
hemžil věkovitými uiformami a 
oděvy, vojenskými prapory, pro-
stě byla to podívaná! Dojem mše 
umocnila Fibichova mše Missa 
brevis, krásně zazpívaná chrámo-
vým sborem z Prahy - Proseka. 
A kultivovaný baryton Vojtěcha 
Vančury, dirigenta pěveckého sbo-
ru Bojan, přidal procítěné Biblické 
písně Antonína Dvořáka.

Na zámku pak byla otevře-
na stálá expozice brandýských 
Habsburků spojená s inaugurací 
kompletního znaku císaře Karla I.
a rautovým pohoštěním. Mimo-
řádný ráz slavnostem po celou 
dobu dodávala přítomnost přísluš-
níků XIV. Dragounského regimen-
tu. Jde o zájmové sdružení Klubu 

vojenské historie a láska k histo-
rické vojančině svedla jeho členy 
ze všech koutů republiky.

V dialogu s námi arcivévoda 
Johann ocenil českou korektnost 
vůči své rodině a z toho měli dob-
rý pocit nejen přítomní zástupci 
českých šlechtických rodů, ale 
jsem přesvědčen, že všichni pří-
tomní m.j. PhDr. Jan Galandauer, 
pan Adolf Born. Pro někoho šlo
v Brandýse možná o blýskavou 
operetu z neskutečného světa. Ne-
bylo to ale samoúčelné převádění. 
Pro Rakušany, Němce, Francouze 
a další jsou takové slavnosti běž-
nou samozřejmostí vytáhnout tra-
diční oděvy a dodat lesku události. 
A mně nezbývá než zalitovat, proč 
jsme v Čechách odhodili kroje 
oblastí, cechů, veteránů aj. Jak je 
obtížné obsadit třeba šporkovský 
průvod, což by bylo v sousedních 
zemích vnitřní povinností. Opět 
vzpomínám na svoji výchovu, že 
kdo nectí tradice, je lump.

A tak, vážení Brandýští císařští, 
udělali jste to dobře!

S úctou Vaši šporkovci a jmeno-
vitě . Ing. Bohumil Kolací

Na návštěvě u císaře Karla I.

M ě s t s k é  m u z e u m  v  Č e l á k o v i c í c h
a  M ě s t s k á  k n i h o v n a  Č e l á k o v i c e

si Vás dovolují pozvat na výstavu 

AMATÉRSKÉ UMĚNÍ
V ČELÁKOVICÍCH

Zahájení se koná v sobotu dne 30. října 2004 v 10 hodin
v Síni Jana Zacha

Úvodem vystoupí žáci ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích
a promluví Mgr. Drahomíra Říhová-Hermannová

Výstava otevřena denně
mimo pondělí 9 -12 a 13,30 - 17 hodin do 20. listopadu 2004

Zleva:  dr. Novák, Ing. Daniel Procházka-starosta města Brandýs n/L, 
arcivévoda Johannes, arcivévoda Johann 
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DEN EVROPSKÝCH JAZYKŮ
V naší škole 

Bedřicha  Hroz-
ného na prvním 
stupni jsme měli 
v pátek 24. září 
Den jazyků. 
Třetí vyučovací 
hodinu se žáci ze 
3. - 5. tříd shro-
máždili do třídy 
4.A, tam přišel 
i pan učitel Mi-
nařík, který nás 

rozdělil do skupin a dal nám obálky s úkoly a tužky. V každé skupině 
bylo asi deset dětí. My, páťáci, jsme měli jiné úkoly než ostatní třídy. 
Dostali jsme je na třech velkých papírech. Byly na nich křížovky, ve 
kterých vyšla anglická slova, doplňovačky s hlavními městy evrop-
ských států, přesmyčky a různá slova z jiných evropských jazyků.   
Měli jsme je zkusit napsat v češtině a ještě spoustu jiných zajímavých 
úkolů. Naše skupina spolu se skupinou čtvrťáků odešla pracovat do 
třídy paní učitelky Votavové. Čtvrťáci si sedli kolem dvou sražených 
stolků a my na koberec. Nejdříve jsme se nemohli dohodnout, ale po 
chvíli jsme začali pracovat. Pár věcí jsme nevěděli, i když nakonec 
jsme toho měli docela dost. Pak jsme to odevzdali spolu s tužkou panu 
učiteli a vrátili jsme se do třídy. Už cestou jsme si uvědomili některé 
nesmysly, které jsme tam napsali.

A teď jsme všichni zvědaví, jak to dopadne.

Karolina Holanová 5.A.

Četla jsem si v kronice článek: 
Jak se žije a tvoří v mateřské škole 
v Litoli/nová budova/. V nedávné 
době oslavila litolská mateřská 
škola 20 let svého trvání.....

Ono to tak letí. Mateřská škola 
v Litoli, dnes mateřská škola Drá-
ček, vstupuje do dalšího čtvrtsto-
letí. Dráčkovi je 25 let. Když se 
řekne člověku, že je mu 25 let, 
je to mladík, když se to řekne 
budově, nutně se musí Dráčkovi 
pomoci.

A jak to začalo? /vypsáno
z kroniky/  

V pátek 31.8.1979 byla škola 
slavnostně otevřena za účasti zá-
stupců ONV,MěNV,patronátních 
závodů a občanů Litole. Školní 

rok byl zahájen 3.9.1979.
Během 25 let se vyměnilo 

několik zaměstnanců, ale máme 
i zaměstnance, kteří jsou zde od 
začátku této nové MŠ.

Dříve byla MŠ součástí národní 
školy v Litoli, která se otevřela 
22.3.1948. K 28.6.1948 již měla 
30 dětí. V dalších letech působení 
a s průběžným nárustem dětí ná-
rodní škola postoupila mateřské 
škole větší prostory. Roku 1956 
v prosinci dostala MŠ prostory, 
v bývalém ředitelském bytě. 
Dětem se dařilo a přibýval o ni 
zájem, proto byla slavnostně 
otevřena 31.8.1979 nová budova
s krásnou zahradou.

Budova MŠ již prošla částeč-

nou modernizací, aby se dětem 
zajistily ještě lepší prostory pro 
hru a výuku. Město Lysá nad La-
bem postupně uvolňuje finanční 
prostředky na modernizaci této 
budovy. Spolupráce je dobrá ne-
jen s městem, ale i rodiči, kteří 
škole pomáhají. Od 1.12.2002 je 
mateřská škola příspěvkovou or-
ganizací. Kapacita je 50 dětí, což 
je v posledních letech dostatečně 
naplněno.

Oslovujeme všechny příz-
nivce mateřské školy v Litoli, 
její žáčky současné i bývalé, 
zaměstnance, kteří by svým pří-
spěvkem, fotografií, výrobkem 
obohatili oslavu 25 let. Oslava 
bude 6.12.2004.  Děti ji zahájí 

zpěvem vánočních koled v 15,30 
hod. na zahradě. Následovat 
bude prohlídka prostor mateřské 
školy a dochovaných materiálů
o průběhu působení školy. Výzdo-
ba školy v duchu Vánoc zpříjemní 
návštěvníkům chvilky strávené
v mateřské škole.

Jste všichni vítáni. Pokud pod-
poříte mateřskou školu nějakým 
příběhem, výrobkem, fotografií, 
prosíme do konce listopadu, aby 
se vše mohlo umístit.

Přejeme si, aby nám Dráček 
vydržel co nejdéle a dráčatům
a dračím příznivcům se zpříjem-
nil hezký den.

Kolektiv mateřské školy
Dráček - Litol

Mateřské škole Dráček-Lysá nad Labem-Litol je 25 let

Ve dnech 17. 9. – 24. 9. 2004 se 
uskutečnila druhá část výměnného 
pobytu mezi OA Lysá nad Labem 
a německým Gymnáziem v Bam-
bergu, kterou pořádala OA Lysá 
nad Labem.

Patnáct českých studentek, kte-
ré k sobě v květnu 2004 pozvaly 
německé vrstevnice a strávily 
s nimi týden nabitý nejrůznějšími 
akcemi, vycestovalo v doprovodu 
dvou profesorek do německého 
města Bamberg – tedy do města, 
kde se nachází škola, se kterou OA 
spolupracuje.

Tento týdenní pobyt poskytl 
nám všem cenné informace o měs-
tě Mnichov či Norimberk, jejichž 
prohlídka byla zahrnuta společně 
s návštěvou hostující školy, pro-
hlídkou města Bamberg a dalšími 
aktivitami do společného progra-

mu. Další zážitky a postřehy čes-
kých studentek se různí, protože 
večery i celou neděli trávily v ro-
dinách svých německých kamará-
dek a využití jejich volného času 
záviselo jen na hostitelkách.

V příštích letech by se podobné 
akce měly opakovat, ale vzhledem 
k blížícím se maturitním zkouš-
kám se jich studentky letošních 
čtvrtých ročníků už nebudou 
moci znovu zúčastnit. Doufáme  
že i další výměnné pobyty se 
uskuteční v atmosféře přátelství
a porozumění, protože „SINE 
AMICITIA VITAM ESSE NUL-
LAM“ (Bez přátelství nestojí život 
za nic) – Cicero.   

Studentky 4. ročníku
Obchodní akademie

Lysá nad Labem 

Zahraniční aktivity Obchodní 
akademie Lysá nad Labem

V pondělí 15. listopadu se v 17 hodin
v sále Základní umělecké školy

v Lysé se koná přednáška
Sex, AIDS, Vztahy

Přednášejícím bude Tomáš Řehák, ředitel organizace ACET 
(AIDS - Care, Education and Training) v ČR a další lektoři. 

V úterý 16.11. se od 17 hodin koná na stejném místě klubový večer 
otázek a odpovědí pro mládež. Hlavními hosty budou opět lektoři 
ACETu. Vstup na obě akce volný. 

Srdečně zvou a na setkání s vámi se těší
členové sboru Apoštolské církve.

Výuka jazyků, Masarykova ul., Lysá n.L. 
nabízí 

konverzaci v německém jazyce 
s rodilou mluvčí – učitelkou 

pro děti, studenty i dospělé 
každé Po v 17.00 a Čt v 19.00 

Bližší informace: PhDr. Dana Papáčková 602/620 151
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 Infocentrum
 pro problematiku
 duševního zdraví a nemoci
 Kolín

Co je naším cílem?
Na základě našich osobních zkušeností Vám můžeme 

pomoci ve Vašich složitých životních situacích.

Co poskytujeme?
Informace o tom, kde hledat pomoc v krizi. Kontakty

o službách pro duševně nemocné.

Kdo jsme?
Sehraná skupina lidí s psychiatrickými zkušenostmi

Jsme tu pro Vás všechny, kdo máte starost o své duševní 
zdraví, uživatele psychiatrických služeb, příbuzné a blízké 
uživatelů psychiatrických služeb, odborníky z oblasti péče

o duševní zdraví.

Naše služby jsou bezplatné a anonymní
Kontakt: Smetanova 764, Kolín IV Návštévní den: středa
 Telefon: 321 752 511 11-13       14-16
 Mobil: 777 068 468 nonstop
 E-mail: kolin@vidacentrum.cz
 Otevřeno od 20.10. 2004

Je to opravdu záslužné a dík pa-
tří těm, kteří vše nezbytné zařídili. 
Komu poděkovat je otázka. Proto 
nejsou žádná jména uváděna, 
protože by se to mohlo dotknout 
někoho, kdo má hlavní zásluhu 
na tom, že v našem městě bude 
záchranná služba. Možná má ně-
kdo pocit, že by bylo potřeba různé 
jiné - jistě mnohé, ale záchranka se 
týká nás všech - starých, mladých, 
zdravých i nemocných. Televize 
má sérii krátkých programů „První 
pomoc“. Je to názorné i pro laiky 
srozumitelné. Je však vždy zdů-
razňováno co nejrychleji převézt 
postiženého k odborníkům. To je 
právě problém, oč tu běží. Kdo 
nezažil, neuvěří.Taková mozková 
příhoda v rodině může mít neřeši-
telné následky. Nebo úraz, to může 
postihnout každého, a pak potřebu-
je rychlé a odborné ošetření. Jiná 
záležitost je infarkt myokardu. Na 
příklad z Klánovic do Fakultní 
nemocnice na Karlově náměstí 
je to vlastně jen několik kilome-
trů, pokud se jede v pohodě. Ale
s prudkou bolestí za sternem se člo-
věku zdá, že je to nekonečná cesta.
Když potom vnímá, že je na lehát-
ku přenesen do ordinace na příjmu 
a položen na zem, načež přijde 
paní docentka a prohlásí: „To od-

vezte, to nám nepatří“. „To“ , je ten 
na zemi ležící člověk. Po několika 
dnech se zjistí, že paní docentka 
je velice příjemná a svému oboru 
dokonale rozumějící dáma. To je 
tak sugestivní. Člověku se zdá, 
že mu nic není, že jen nic nesmí
a stydí se, že taková mladá sestřič-
ka celého přichází omývat. Vše po-
chopí, až když neukázněný pacient 
si jde tajně zakouřit a už se nevrátí 
- to byl také jen infarkt. Pak člověk 
ve všem poslouchá paní docentku 
a nechá se dál i omývat. Teď už 
je ovšem jiná doba - ale rychlost 
dostat se k odbornému ošetření je 
stejná, nezbytně se stále zrychluje. 
Proto ten obrovský význam stanice 
záchranné služby v městě. A také 
proto ten vděk všem, kteří to zaří-
dili, kteří z našeho městečka dělají 
skutečné město - to je sice už ně-
kolik staletí, ale v jiných rovinách. 
Jsou to stále stejní lidé, kteří svým 
úsilím město přetvářejí.

Děkujeme a přejeme, aby
k nim nemusela jezdit vozidla
s houkáním. Raději jen pohodlné 
výletní vozy nebo snad nazdobené 
svatební kočáry. Aby nás v našem 
městě bylo víc a všichni byli spo-
kojeni v tom našem městě nad 
Labem.

šonda

Děkujeme Zástupy dětských lékařů po ordinačních 
hodinách

pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Listopad 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 1.11. MUDr. Čerňanská

Út 2.11. MUDr. Matasová

St 3.11. MUDr. Chocholová

Čt 4.11. MUDr. Pokorná

Pá 5.11. MUDr. Matasová

So 6.11. MUDr. Pokorná

Ne 7.11. MUDr. Pokorná

Po 8.11. MUDr. Čerňanská

Út 9.11. MUDr. Matasová

St 10.11. MUDr. Chocholová

Čt 11.11. MUDr. Pokorná

Pá 12.11. MUDr. Pokorná

So 13.11. MUDr. Chocholová

Ne 14.11. MUDr. Chocholová

Po 15.11. MUDr. Čerňanská

Út 16.11. MUDr. Matasová

St 17.11. MUDr. Chocholová

Čt 18.11. MUDr. Pokorná

Pá 19.11. MUDr. Chocholová

So 20.11. MUDr. Čerňanská

Ne 21.11. MUDr. Čerňanská

Po 22.11. MUDr. Čerňanská

Út 23.11. MUDr. Matasová

St 24.11. MUDr. Chocholová

Čt 25.11. MUDr. Pokorná

Pá 26.11. MUDr. Čerňanská

So 27.11. MUDr. Matasová

Ne 28.11. MUDr. Matasová

Po 29.11. MUDr. Čerňanská

Út 30.11. MUDr. Matasová

St 1.12. MUDr. Chocholová

Čt 2.12. MUDr. Pokorná

Pá 3.12. MUDr. Matasová

So 4.12. MUDr. Pokorná

Ne 5.12. MUDr. Pokorná

Hledám (VŠ) podnájem u paní, slečny
z důvodu zaměstnání v Lysé n.L. Ochota pomoci v domácnosti

i další přání. Seriozní jednání, příjemný vzhled i nálada.
Úcta k druhému. Věk nerozhoduje, děti nevadí.

Mobil 602 244 521

Od 1.1. 2005 přecházejí zaregistrovaní pacienti
MUDr. Pokorné do péče MUDr. Dáňové včetně registrace k ní.

Pokud by někdo chtěl registraci k jinému lékaři, nechť tak učiní 
po zralé úvaze

MUDr. Jana Pokorná
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Každý občan města Lysé nad Labem a okolí jistě tuto organizaci zná. 
Není však veřejnosti vůbec známo, kolik má členů, kdo to vede a jaké jsou 
jejich cíle společenské, či soukromé. Víme však, kolik peněz dostávají od 
města na podporu a víme též, že jde o peníze nás poplatníků, neboť to jde
z rozpočtu města. Známe jejich různá prohlášení, rozhodnutí atd. 
Ale též víme, že jsou v tom dost často kontroverzní sdělení. Vždy 
jsme měli za to, že jde o organizaci nezávislou, která má určitou 
důvěru i dobrý ohlas u občanů. Proto též organizace vyslala své kan-
didáty do voleb nových zastupitelství. Bohužel výsledek známe.
V čem to je? Že by jejich cíle nebyly v souladu s občany, s pokrokem
a rozvojem našeho města? Mnohdy se setkáváme s názorem, že mají pod-
poru u ODS. Tyto názory jsou zcela falešné. Což dokazuje jejich nynější 
záporný postoj proti výstavbě obchvatu v našem městě. ODS ve svém 
volebním programu má podporu výstavby a nikdy tento názor neměnila
a měnit nebude. Kdežto Lysin se postavil proti třem tisícům občanů, kteří 
podepsali petici, že chtějí obchvat. Tato nutnost je každému z nás jasná. 
A přitom je nutné si připomenout, že velká část občanů se o akci podpisu 
dozvěděla pozdě a bylo jim hodně líto, že neměli možnost též podepsat.

Co k tomu říci, vážení z Lysinu? Kam směřujete, komu Vaše jednání 
pomáhá a prospěje? Uvědomte si konečně, že Vaše cesta není správná.

Děkuji za pochopení. 
Veselý Zdeněk

ACH - TEN LYSIN! Reakce na článek
„Panely za to nemohou“

Reaguji na článek pana Ing.Fialy „Panely za to nemohou“, který vyšel  
v říjnových Listech na straně 9. Již jsem odpovídal na několik dotazů, 
kam se poděly dopravní ostrůvky pod nadjezdem u Penny Marketu. I čte-
nářům Listů oznamuji, že dopravní ostrůvky nezmizely vlivem nátlaku 
řidičů, nýbrž po dopravní nehodě na přelomu měsíce srpna a září, kdy ná-
kladní automobil Tatra, plně naložený štěrkem, do těchto ostrůvků narazil 
a zcela je zdemoloval. Z tohoto důvodu byly těžce poškozené ostrůvky 
odstraněny. To ovšem neznamená, že se dopravní omezení v těchto mís-
tech „vytratí“. V současné době se jedná s DI Policie ČR Nymburk a SÚS 
Mnichovo Hradiště  o obnově těchto ostrůvků, případně o jiném vhodném 
dopravním opatření, které donutí řidiče zpomalit svou jízdu.

Na závěr bych chtěl připomenout, že se bohužel i město Lysá nad 
Labem stává rukojmím neukázněných řidičů a vynakládá nemalé část-
ky k zajištění bezpečnosti silničního provozu a chodců. Vždyť drtivá 
většina dopravních nehod v Lysé nad Labem je způsobena riskantní 
jízdou, nepřiměřenou rychlostí, nepozorností a ve velkém množství
i alkoholem. Tudíž vyvstává otázka:  „Neměli by lidé spíše začít sami od 
sebe, než čekat, kdo je jakým způsobem usměrní?“

Tomáš Březina,
vedoucí Odboru dopravy MěÚ Lysá n.L.

Náš hřbitov
Druhý snímek vyjadřuje již mnohaletou nespokojenost uživatelů 
(zejména starších občanů) s přístupem ke zdrojům vody pro 

zalévání svých hrobů a řezaných květin. Malá úprava i u ostatních 
zdrojů pomocí dnešní techniky by snad nebyla finančně příliš 
nákladná. Vladimír Černohorský

chlouba... ostuda...

Ošetření památných stromů 
na Řehačce

Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor životního prostředí získal v letoš-
ním roce dotaci ve výši 150 000,-Kč na odborné ošetření památných stromů
- 36 dubů letních v chatové osadě Řehačka.

Prvotním impulsem k získání dotace byl nevyhovující provozně bezpeč-
nostní stav stromů, které rostou v těsné blízkosti chat. Dalším důvodem byla 
skutečnost, že chataři zcela nevhodnými zásahy, které měly vést ke zvýšení 
bezpečnosti stromů, výrazně poškodili jejich vzhled.

Po dohodě s vlastníky stromů a Agenturou ochrany přírody a kraje ČR 
zajistil odbor životního prostředí odborné ošetření, které provedla firma
ARBONET Praha pod dohledem Ing. Marka Zďárského.

V době od 30.8. do 3.9.2004 bylo ošetřeno celkem 31 stromů. Vlastní 
ošetření se skládalo z odstranění provozně nebezpečných větví a zlepšení 
statických poměrů některých stromů. Ošetření bylo provedeno výhradně 
stromolezeckou technikou (s tímto způsobem ošetření jste měli možnost se 
seznámit v rámci Dne stromu 2003, pořádaným OS LYSIN a MěÚ Lysá nad 
Labem, Odborem ŽP).

Vzhledem k aktivní účasti OS LYSIN však nedošlo k ošetření 5 největších 
a nejhodnotnějších stromů. Zástupci OS LYSIN argumentovali nadbytečností 
prací a z důvodu plánovaného odkoupení pozemků se stromy, a tedy postave-
ní budoucího vlastníka, si nepřáli jejich ošetření. Tato činnost značně ztížila 
postavení odboru životního prostředí, který následně musel dohadovat změnu 
poskytnuté dotace.

Po skončení prací mohu s klidem říci, že vynaložené úsilí stálo za 
trochu námahy. Jediným kazem na této zajímavé práci je nedorozumění
s OS LYSIN, které vedlo ke zbytečným komplikacím.

Za odbor ŽP Stanislav SvobodaPoděkování
Jednak za svoji osobu, ale i větší počet členů II. organizace ČZS v Lysé 

nad Labem Sídliště, kteří Vás, pane ŠTĚRBO, znají, a proto Vás volili do 
funkce předsedy této organizace, po bývalém předsedovi panu Hlaváčko-
vi, s důvěrou setrvání po celé volební období.

Vy jste nás překvapil, neboť ze své vůle jste odstoupil z této funkce
a navíc vystupujete i z organizace. Toto Vaše rozhodnutí nás mrzí. Jistě by 
se našlo jiné řešení. Stačilo svolat mimořádnou členskou schůzi. Udělal 
jste kus dobré práce na několik let do budoucna. Což jste správně zdů-
vodnil ve svém písemném prohlášení pro členy do vývěstních skříněk. 
Většina členů však vidí jiné důvody Vaší rezignace a vzpomínají na staré 
přísloví:

„Kdo chce s vlky výti, musí s nimi jíti.“
Pane ŠTĚRBO, hodně díků, pevné zdraví a věřte, že jste nikomu

neublížil. Vaše iniciativní práce, řešení problémů, fyzické nasazení a postoj
k pravdě, byla úctyhodná, čestná a zanechala pevné kořeny.

 Děkujeme. Veselý Zdeněk
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Naše město – jako všude jinde 
má své zvolené představitele. Ti 
mají zájem, aby po jejich funkč-
ním období bylo vidět, že své 
město zvelebili. Nemohou udělat 
vše potřebné najednou, kde by 
na to vzali peníze? A tak jde vše 
postupně, jedna ulice po druhé, 
kanalizace a vodovod po dalším 
úseku, jedna oprava za druhou. Tu 
a tam by občan dal přednost úpra-
vě v okolí svého domu, ale ono na 
něho také dojde. Rada a zastupi-
telstvo vybírá priority především 
podle toho, kde je to nejvíce třeba, 
na co jsou vlastní finance a na co 
by se mohla získat dotace. Chtějí 
sloužit svým občanům – voličům, 
aby se co nejrychleji dočkali upra-
veného a vybaveného města.

Ale pak se vyskytne občanské 
sdružení několika občanů, kteří se 
zaštiťují ochranou přírody. To je 
cíl velice ušlechtilý a chvalitebný, 
nejen pro budoucí generace, ale i 
pro nás současníky. Ovšem tady 
v Lysé nad Labem to vypadá, 
jako by příroda byla pro sdružení 
pouze argument na brzdění akcí 
připravovaných v zájmu drtivé 

většiny občanů. Námitky k pro-
jektům jsou většinou neopodstat-
něné a Krajským úřadem nakonec 
zamítnuté. Ale kolik to stojí času, 
zdržení staveb a peněz.

Připomenu tři nejkřiklavější 
příklady. Shodou okolností jsou to 
stavby, na které byly užity peníze 
z dopravní infrastruktury a v Po-
děbradově ulici i značné investice 
města.

1. Most přes Labe – bylo zdr-
ženo vydání stavebního povolení 
o tři měsíce – hrozilo pozastave-
ní financování a tím i zastavení 
výstavby.

2. Na akci Poděbradova ulice 
bylo pozastaveno vydání staveb-
ního povolení v čase dvou měsíců, 
což znamenalo i prodloužení ter-
mínu dokončení stavby. Důsledek 
toho je, že práce prováděné po 
datu 30. 4. 2004 byly daněny DPH 
19% na místo původních 5%.

Dnes je v ulici více zeleně než 
dříve, ale sdružení své odvolání 
proti stavebnímu povolení zdů-
vodnilo právě snížením zeleně.

To nebyla jen malichernost či 
neoprávněnost námitek. To stálo 

městskou kasu více o 275 tis. Kč 
a další peníze krajského investora 
– což jsou také peníze daňových 
poplatníků.

3. A konečně obchvat! 2 548 
lidí za 3 dny vyjádřilo spontánně 
svůj souhlas s peticí za výstavbu 
odchvatu. Jak by ne, domy se 
otřásají, ulice nejdou přejít a těch 
zplodin a prachu – kde je životní 
prostředí? Ale Lyské sdružení opět 
protestuje a žene zahájení stavby 
opět k řešení ke Krajskému úřadu, 
který ve svém odporu prohlašuje 
za zaujatý. Námitky k posunu 
trasy do katastrů obcí Ostrá a Mi-
lovice jsou nesplnitelné, protože 
tyto obce obchvat na svém území 
nechtějí. Zpochybňují pokračo-
vání dalších etap s napojením na 
komunikaci ke Vrutici. 

Chtějí provést jen úpravu ulice 
Mírové a ponechat veškerou do-
pravu ve stávající trase.

Znovu se vznáší hrozba zasta-
vení stavby a propad financová-
ní. Jedná se opět o peníze, které 
nezatíží město, ale celému městu 
pomohou.

Proti záměru vybudování od-

chvatu se vyjádřilo 27 občanů 
– bohužel neznáme důvody, které 
je přivedly k podpisu tohoto zá-
měru.

Občane, udělej si názor sám, 
zda tě toto sdružení chrání, nebo 
ti škodí! Na veřejnosti vystupují 
pouze 3 lidé jako členové Lysinu. 
Kolik těch členů vlastně sdružení 
zastupuje? To si opravdu necháme 
od hrstky nevolených lidí diktovat 
jejich zájmy?

Jaroslav Kotyška

Prohlášení
Místní sdružení Občanské de-

mokratické strany prohlašuje, že se 
distancuje od postupu Občanského 
sdružení Lysin ve věci povolení 
stavby první etapy obchvatu naše-
ho města. Občanská demokratická 
strana, má výstavbu obchvatu města 
jako jednu z priorit svého volebního 
programu a bude se snažit všemi do-
stupnými prostředky prosadit, aby 
se celý obchvat postavil v co možná 
nejkratší době, tak jak je zakreslen 
v územním plánu města Lysá nad 
Labem.

Jiří Havelka
předseda MS ODS Lysá n.L.

Kdo hájí životní prostředí v Lysé nad Labem a jak?

Městský úřad Lysá nad Labem, 
Odbor životního prostředí spolu 
s občanským sdružením LYSIN 
uspořádal v sobotu 23.10.2004 
cyklojízdu za památnými stromy 
na východ od Lysé nad Labem. 

Cyklojízda byla koncipována jako 
seznámení veřejnosti s nově vyhlá-
šenými památnými stromy a jako 
doprovodná akce ke Dni stromu.

V příjemném odpoledním 
sluníčku se nás před budovou 

staré radnice sešlo přes dvacet. 
Účastníkům jsme rozdali malé 
průvodce po památných stromech 
a něco malého na zub. Poté jsme 
vyrazili směrem k Milovicím.

První zastávka byla pod památ-

nými platany v Rakouském táboře. 
Zde jsme si řekli něco o historii 
Milovic a památkové hodnotě 
dochovaného vojenského tábora. 
S menšími technickými problémy, 
které byly díky vstřícnosti rodiny 
Davídkových z Milovic rychle 
vyřešeny, jsme vyrazili směrem
k přírodní rezervaci Mydlovarský 
luh. Ve stínu Mydlovarského luhu 
jsme navštívili místní velikány. 
První zastávka vedla k největšímu 
dubu na břehu Farského potoka. 
Zde účastníci výletu „objímací me-
todou“ zjišťovali velikost stromu 
a odhadovali jeho stáří. Poté jsme 
vyrazili přes sluncem ozářenou 
louku k velké skupině dubů, kde 
se všichni přítomní ponořili do křo-
vin, aby si každý našel ten „svůj“ 
strom. A právě zde přišla většině 
výletníků k chuti malá svačinka.

Nemohli jsme nenavštívit 
zříceninu hrádku Mydlovar. 
Pod hradištěm se lesním tichem 
ozývalo šustění našich oblečků, 
když jsme se prodírali keřovým 
houštím na opuštěné hradiště.

Závěr cyklojízdy patřil památné 
lípě na konci Poděbradovy ulice. 
Pod věkovitým stromem jsme 
se s účastníky výletu rozloučili
a slíbili jim, že na jaře uspořádáme 
další zajímavou poznávací cestu.

Za pořadatele
Stanislav Svoboda

Den stromu v Lysé nad Labem

Sraz účastníků
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Statečná to žena !
 Taková je naše paní Krajníková, obyvatelka našeho domova

z 1. patra. 
Věk ? K neuvěření !  97 let !
Drobná s šedivou hlavou, ale s pamětí mládí, usměvavá. Vítá mne

a ve chvíli se dozvídám, že jI bolí noha, kterou nemá. Nabízí mně, zda 
si nechci koupit tu její, dřevěnou. Že si ji pro tu bolest nemůže připevnit
a tak je jí na nic. Nabídka je humorně podána. Žádné slzy. Těch bylo
v jejím životě určitě dost. Teď je nutná odhodlanost smířit se s bolestmi 
stáří a pevnou vůlí je překonávat !

Paní Krajníková již špatně slyší, mluvíme proto obě nahlas. Nikdo na 
pokoji není, a tak si povídáme.

Paní Krajníková vypráví: „Narodila jsem se v roce 1907 v chudé rodi-
ně. Bydleli jsme v pastoušce. Dětí nás bylo dvanáct. Šest však zemřelo. 
Rodiče pracovali v zemědělství. Tatínek měl na starosti koně, maminka 
krávy. Naučila mě je dojit, a když jsem vychodila školu, dojila jsem 
třikrát denně patnáct krav.“ Ukazuje mi své ruce, které nesou stopy této 
těžké práce. Jistě byla šikovná, protože se stala skupinářkou a měla na 
starosti 35 žen.

V jejím hlase není hořkost. Říká, že na tu práci ráda vzpomíná. Lituje 
jen, že nemohla dál chodit do nějaké školy, protože na tu nebyl čas ani 
peníze. Bylo to líto nejen jí, ale i panu učiteli. Stále ji chválil, jak dobře 
se učí. 

Vdala se ve dvaadvaceti letech. Vzala si velmi zadluženého muže
a hrozila jim i dražba. Pak se ale dostal na dráhu a z dluhů se dostali. Měli 
tři děvčata, pán měl rád hudbu, hrával i s kapelou a žilo se jim dobře.

Jenže přišla válka. Psal se rok 1914. Tatínek musel narukovat. Když 
bojoval v Jugoslávii, musel jejich pluk přeplavat řeku Drávu. Všichni 
se utopili, on byl jedním z nich. Byla to velká bolestná ztráta pro jejich 
rodinu.

Jugoslávská báseň po první světové válce v roce 1914 - 1918.
Tam na břehu řeky Drávy,

kde se stéká se Sávou,
tam ztratila země česká,
mnohou duši předrahou.

T. Procházková, Domov důchodců

Nedávno jsem se pustil do 
uspořádání starých rodinných listin 
a narazil jsem na listinu ze září 
1938, v níž velitelství I. oblasti 
Národní gardy Praha povyšuje če-
taře NG Karla Koníře rotmistrem 
na systemizovaném místě u NG 
183. Protože můj otec zemřel
v roce 1978 v nedožitých deva-
desáti letech, domnívám se, že již 
nežije pamětník, který by věděl, že 
v Lysé nad Labem vůbec existovala 
Národní garda č. 183, která vznikla 
v pohnutých letech na konci 40. let 
dvacátého století. V lyských Lis-
tech se občas objevují vzpomínky 
pamětníků na to, co se dělo v mi-
nulých letech a konkrétně v Lysé. 
Jsou sporadické, lidé odcházejí. Ani
v existujících publikacích o Lysé 
n.L. jsem nenašel žádnou zmínku
o tom, zřejmě proto, že Národní 
garda v Lysé existovala jen málo 
let.

Pokud skutečně není žádné 
povědomí o této skutečnosti, 
mohu osobními vzpomínkami tuto 
mezeru skromně doplnit. Jsem 
asi jediný /bývalý/ dorostenec
v Lysé, který v tomto útvaru aktiv-
ně působil.

V letech, kdy začínalo ohrožení 
Československé republiky, vznika-
ly dobrovolné uniformované útva-
ry, které se zabývaly vojenským 
výcvikem beze zbraní. Měly být v 
ohrožení republiky vybaveny zbra-
němi, aby ve vnitrozemí pomáhaly 
pořádkovým silám. V Lysé n.L. měl 
tento útvar asi 25 členů. Scházeli se
v hostinci u Chloupků. Byli vyba-
veni uniformami /barevně podobny 
četnickým /a příslušnou výstrojí. 
Cvičili s pomocí vojenské posádky 

v Milovicích. Posílala instruktory 
a měla také poskytnout zbraně 
v případě akutního ohrožení re-
publiky. K tomu skutečně došlo 
v období mobilizace. Velitelem 
byl aktivní důstojník z posádky 
Milovice, jeho jméno si bohužel 
nepamatuji. Národní garda 183 
v Lysé měla partnerský vztah
s Národní gardou ve Staré Bolesla-
vi. Velitelství oblasti I. NG také or-
ganizovalo cvičení v terénu. Vzpo-
mínám, že jedno cvičení probíhalo 
v okolí obce Třeboratice. Zúčastnil 
jsem se ho jako motospojka /měl 
jsem k dispozici malý motocykl 
Jawa-robot/. V období mobilizace 
byla Národní garda 183 v Lysé 
n.L. vybavena vojenskou posádkou 
Milovice puškami. Byly to pušky 
ještě z rakousko-uherské armády, 
tuším, že to byl vzor Manlicher. 
Pamatuji si, že mi připadaly velmi 
dlouhé oproti puškám, kterými 
byla vyzbrojena naše čs. armáda. 
Příslušníci lyské Národní gardy 
určitou dobu prováděli ochranu 
důležitých objektů. Prožil jsem
v těchto dnech jako dorostenec 
spolu s jedním dospělým gardistou 
24 hodinovou hlídku zdymadel na 
Labi u Byšiček. Jako mladý gar-
dista jsem měl tím pochopitelně 
ve škole absence, které třídnímu 
profesorovi připadaly absurdní
a kroutil nad tím hlavou. Po Mni-
chovu byly všechny organizace 
Národní gardy pochopitelně roz-
puštěny. Potud moje vzpomínky. 
Bohužel jsou stručné, můj věk 
zapracoval na paměti.

JUDr. Jiří Koníř
Praha 2

Národní garda v Lysé nad Labem

Výstavka „Minizemědělec“ v Domově na Zámku
V pátek 15. října byl zachmu-

řený den a sluníčko se schovávalo 
za mraky, když jsme se z Domova 
na Zámku vydali na lyské výsta-
viště. Už samotný název výstavy 
„ Zemědělec a Chovatel 2004 „ 
lákal k návštěvě. Těšili jsme se 
na vystavovaná hospodářská zví-
řata, na předváděnou techniku, 
nabídky semen, cibulí, hlíz, ale
i na doprovodný stánkový prodej 
všeho možného, až po ochutnávky 
potravinářského sortimentu.

Nebyli jsme zklamáni. Obdi-
vovali jsme překrásně zbarvené 
květy, kterými dovede hýřit jenom 
podzim. Žasli jsme nad pestrými 
barvami i tvary květů chryzantém 
všech velikostí, václavek, begonií 
a jiných, které ani neumíme po-
jmenovat. A k tomu ten pestrý sor-
timent ovoce a zeleniny, nad nímž 
se sbíhaly sliny! Zkrátka, šla nám
z toho hlava kolem. Konečně, každý 
návštěvník výstavy o tom ví své.

Co nám ale nakonec vzalo dech 
a mile pohladilo na duši, byla vý-
stavka mateřské školy „Mašinka„ 
z Lysé nad Labem - Sídliště. Co 
všechno dokázaly děti za pomoci 

pedagogických pracovníků a rodičů 
doslova vykouzlit z obyčejné zele-
niny! Tak jste mohli spatřit třeba 
stonožku z tykve, špejlí a kaštanů, 
ryby a mořské živočichy z tykví, 
různé figurky z červené řepy, zelí, 
mrkve, petržele ... Zkrátka, dětská 
fantazie zde neznala mezí. Stojíte, 
přemítáte a najednou se vracíte 
do dětských let a napadá vás další 
spousta nápadů.

V tomto milém rozpoložení jsme 
se dali do debaty s paní Černou, 
ředitelkou MŠ „Mašinka“. Pochvá-
lili jsme jejich aktivitu a zalitova-
li, že tak hezký soubor nemohou 
vidět ostatní klienti Domova na 
Zámku. Paní ředitelka však byla 
velmi vstřícná a nabídla neskutečné 
- zápůjčku této ojedinělé kolekce
k výstavce na Zámku.

Co dál, každý domyslí. Při-
pravili jsme pro naše obyvatele 
nečekaný zážitek. Ve sloupovém 
sále jsme nainstalovali výstavku 
„Minizemědělec“, kde kouzelné 
výtvory z produkce výtvarné díl-
ny nejmenších umělců dominují. 
Doplnili jsme ovoce, zeleninu
a květy ze zahrádek zaměstnanců 

a sponzorských pozorností dalších 
pěstitelů. Připravili jsme tak našim 
klientům týdenní potěšení kochat 
se z přírodních darů a z možností 
jejich všestranného využití. Jenom 
těch nekonečných debat a výměny 
zkušeností, které pak ještě dlouho 
přetrvávaly i na pokojích! A druhý den 
znovu, pokochat se, zavzpomínat, potě-
šit se, nabrat nový elán do příštích dnů.

Naše domácí 
výstavka, díky 
pomoci MŠ Ma-
šinka, svůj cíl 
splnila dokonale. 
Přinesla potěšeni 
divákům, i slzičky 
štěstí a především 
nové, mnohé 
náměty pro další 
zaměření činnosti 
našich obyvatel. 
Za to všechno pa-
tří veliký dík MŠ 

Mašinka, pedagogickému sboru, dětem 
i rodičům, stejně jako všem ostatním, 
kteří nám s výstavkou pomohli. Budeme 
se těšit na vaše další akce, k nimž vám 
přejeme hodně úspěchů!

-djk-
Příloha: 1 situační fotografie k článku, 
bez popisku
MVDr. Jan KOŘÍNEK, ergoterapeut,

Domov na Zámku Lysá nad Labem
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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

Ve dnech 2. - 5. září 2004 se na 
výstavišti v Lysé nad Labem usku-
tečnila akce 4 dny se záchranáři. Své 
síly zde v soutěžích změřili profesi-
onální hasiči Středočeského kraje
a mladí hasiči ze sborů dobrovol-
ných hasičů nymburského okresu.

První den patřil profesionálním 
hasičům, kteří soutěžili ve vy-
prošťování osob z havarovaných 
vozidel. Situace byla simulována 
jako při běžné dopravní nehodě
a podmínky měla všechna družstva 
stejné. Profesionálové z Nymburka 
skončili na čtvrtém místě.

Poslední den, 5. záři, patřil 
sborům dobrovolných hasičů, kteří
v letošním roce oslavují 140. 
výročí založení prvního dobrovol-
ného hasičského sboru v Čechách,
a to ve Velvarech v roce 1864. Při 
této příležitosti se ve spolupráci
s panem Řehounkem z Výstaviš-
tě Lysá nad Labem uskutečnila
v jedné z hal výstava modelů po-
žární techniky, výstroje a výzbroje 
používané dobrovolným hasičstvem 
v průběhu uvedených 140 let. 
Návštěvníci měli možnost srovnat 
starou a současnou výstroj hasiče.

Na venkovní ploše se usku-
tečnila soutěž Hasičský pětiboj, 
která byla určena mladým hasičům 

z nymburského okresu. Zúčast-
nilo se jí celkem 18 družstev. 
Děti předvedly svou zdatnost
v oblasti teorie i praxe. Soutěžilo 
se ve štafetách dvojic, v požárním 
útoku se džberovou stříkačkou, 
zručnosti s hadicí, vázání uzlů
a znalosti požární teorie. Na to, 
jak jsou děti připraveny, se při-
jel podívat i starosta Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska
v Nymburce pan Vladimír Jeník
a z profesionálních kolegů v Nym-
burce pánové Vetešník a Kryka.
V odpoledních hodinách bylo pro-
vedeno vyhlášení výsledků a oce-
nění všech zúčastněných družstev. 
V kategorii mladších žáků vyhrálo 
družstvo z Lysé nad Labem.

Družstva se opět setkala 
hned po týdnu, 11 září v Mi-
lovicích. Zde probíhalo 4. kolo 
ligy mladých hasičů v požárním 
útoku a závody 3. Lyseckého 
okrsku. Družstva mladých hasičů
z 3. Lyseckého okrsku se utkala
v požárním útoku o putovní pohár 
starosty města Milovic. Jednalo 
se již o třetí ročník této soutěže
a putovní pohár se z Byšiček přesu-
nul do Lysé. Stupně vítězů obsadili 
na třetím místě hasiči z Milovic, 
druhé byly Byšičky a vítězství si od-

vezla Lysá nad Labem. Tuto soutěž 
se podařilo uskutečnit díky obětavé 
práci některých členů SDH Lysá 
nad Labem a Milovic a díky sponzo-
rům, kteří věnovali hodnotné ceny. 
Jednalo se o firmu Počítače, mobilní 
telefony LUCO, Masarykova 652 
pana Zbyňka Konečného z Lysé 
nad Labem, Tesařství - truhlářství 
Jiří Beneš a Klempířství - pokrývač-
ství Jaroslav Beneš z Přerova nad 
Labem. Poděkování patří i Odboru 
školství a mládeže MěÚ Lysá n/L 
za poskytnutou dotaci na zakoupení 
pohárů a medailí.

Na 2. 10. 2004 jsme obdrželi 
pozvání od SDH Lužany v okrese 
Jičín k účasti v soutěži o putovní 
pohár v požárním útoku. Pozvá-
ní jsme přijali a s kolektivem 
mladých hasičů odjeli do Lužan
s cílem získat zkušenosti v práci 
s mladými hasiči v jiném okrese. 
Soutěže jsme se zúčastnilo družstvo 

mladších i starších žáků. Soutěž se 
konala na místním stadionu za krás-
ného slunečného počasí. V kategorii 
mladších žáků jsme si vybojovali 
třetí místo.

O týden později 9. 10. 2004 
byl zahájen nový ročník hry PLA-
MEN 2004 - 2005, a to závodem 
branné všestrannosti v okolí jezera 
Sadské. Soutěže se zúčastnilo cel-
kem 37 družstev mladých hasičů
z celého okresu Nymburk v ka-
tegoriích mladší žáci, starší žáci
a dorost. Náš sbor obsadil v ka-
tegorii mladších žáků 5. místo
a starší žáci si vybojovali stupně
vítězů - 2. místo.

Tímto byly soutěže pro letošní 
rok definitivně ukončeny a děti se 
budou připravovat na jarní klání
v požárním sportu.

Za kolektiv mladých hasičů
vedoucí Vladimír Juříček

Podzim plný soutěží

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
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Firma
ARS Altmann Praha, spol. s r.o.

hledá
do svého logistického centra
v Lysé nad Labem

•   autolakýrníky – praxe a řidičský 
průkaz podmínkou

•   větší počet řidičů MKD – profesní 
osvědčení, ŘP sk. C,E podmínkou.

Kontakt:
Martina Hráská, tel.: 325 510 609

e-mail: martina.hraska@ars-altmann.cz

PŘIJĎ SE NA MNE PODÍVAT 
A VEZMI SI MĚ DOMŮ

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

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

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

dí, zatím je nedůvěřivý

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.Čápová. V útulku jsou umístěni i pejsci z jiných měst a obcí. Mů-
žete si je 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 zákaz-
nickou 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.

Psí útulek Lysá nad Labem

4. října jsme si připomněli Mezinárodní den zvířat. Patronem 
tohoto svátku je sv. František z Assisi, který pečoval o nemoc-
ná a opuštěná zvířata. Při této příležitosti navštívil Psí útulek
v Lysé P. Tadeazs Barnowski. Neopomenul obdarovat pamlsky 
všechny pejsky a požehnal jim krátkou modlitbou. Chtěli bychom 
touto cestou poděkovat panu faráři a všem lidem, kteří si na pejsky
v našem útulku vzpomenou. Psí útulek Velas a. s.

Velas

Zajistíme kompletní realizaci Vašich tiskovin.
•  grafické návrhy  •  vizitky, pozvánky, letáky, plakáty 

•  faktury, dodací listy, dopisní papíry  •  jídelní lístky, účtenky
•  potisk tabelačních papírů  •  potisk obálek •  noviny, časopisy, brožury

•  svatební oznámení  •  novoroční přání pro rok 2005  •  a jiné...

Šafaříkova 1719
289 22 Lysá nad Labem
Tel./fax: 325 551 632
 e-mail: info@m-inzert.cz
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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

Půjčky - měsíční splátky.
Tel.: 604 758 145

Nabízíme pronájem
menšího nebytového prostoru v budově kina v Lyse nad Labem.

(se samostatným vchodem)
Kontakt 777 325 256

Frant i šek  BODNÁR

PRODEJ AUTOBATERIÍ
motobaterií

tel.: 723 504 557

Privat: Prodejna:
Poděbradova 1714 ČSA 26
289 22 Lysá n.L. 289 22 Lysá n.L.

Po-Pá 16-20 Po-So 8-12
So 14-20
Ne, svátky 8-20
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Prodám:
DVOUPODLAŽNÍ OBJEKT v Lysé nad Labem- Okrouhlíku,

okr. Nymburk. Jedná se o komplex budov, který je možno 
využít např.  jako sklady, velkoobchod či upravit k bydlení. 

Celková plocha pozemků 5755m2, zastavěná plocha 2565m2. 
Plynové topení (vlastní kotelna), počítačová a telefonní síť, 

sociální zařízení. Info: tel: 777150474
Cena: 8.995.000,- Kč

Modernizace Sokolovny
Aerobic patří již řadu let k nejoblíbenějším sportovním aktivitám žen. 

Několikrát za týden se v Sokolovně v Lysé scházejí dívky a ženy, aby 
si pod kvalifikovaným vedením zacvičily. Zájem o toto cvičení je trvale 
vysoký. Často přesahoval kapacitu a možnosti Sokolovny, především
z hlediska větrání. Již po několika málo desítkách minut poctivého cvi-
čení bylo v Sokolovně doslova na omdlení. Problémy s vydýchaným 
vzduchem nebyly jen během cvičení žen na aerobicu, ale také během dal-
ších cvičitelských hodin, ve kterých počet cvičenců a cvičenek překročil 
danou hranici. 

Z tohoto důvodu se výbor TJ rozhodl tento problém zásadně vyřešit in-
stalací výkonného vzduchotechnického zařízení, které vytvoří cvičencům 
příjemné prostředí. Rozhodování nebylo jednoduché, protože moderní, 
kvalitní technika nepatří k levným investicím. Projekt zdarma vypraco-
val bratr Radek Zdvořilý, kterému chci touto cestou poděkovat. Dodávku 
včetně instalace provedla firma  pana Viktora Hellera z Prahy, shodou 
okolností jmenovce našeho dlouholetého náčelníka  z doby první repub-
liky. Celá akce proběhla hladce také zásluhou bratra Jaroslava Křivánka, 
který připravil elektrickou instalaci v Sokolovně pro dodavatelskou fir-
mu.  Nová vzduchotechnika nyní ulehčuje a zpříjemňuje dýchání všem 
cvičencům a cvičenkám. 

Výbor Sokola dále odsouhlasil na své poradě před prázdninami vy-
bavení novým nářadím. Byly zakoupeny nové žíněnky, 2 nové lavičky 
nejen pro naše nejmenší, ale i starší cvičence. Pro cvičení při hudbě nové 
lehké podložky a především tolik potřebný kvalitní koberec pro sportovní 
gymnastiku. V plánu je i další zakoupení moderních cvičebních pomůcek 
a nářadí v neposlední řadě modernizace sokolské budovy.

Všechny čtenáře bych chtěl tímto pozvat na cvičení do naší Sokolovny, 
rozloučit se sokolským pozdravem Nazdar.

bratr David Jůza

EMPATIE ZÍSKALA OCENĚNÍ

Dne 1.10. 2004 se na pražském magistrátě konalo slavnostní pře-
dávání certifikátu SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ. Tento 
certifikát získaly jako první v ČR mateřská centra, která jsou v Síti 
MC. Slavnostního aktu se zúčastnilo asi 40 MC z celé ČR včetně 
EMPATIE z Lysé n.L. Vše vedla Wit Kolínská. Pozváno bylo i ně-
kolik zajímavých hostů, např, senátor M. Mejstřík, který přednesl 
zdravici od Václava Havla. Na závěr nás čekalo příjemné přijetí
u primátora Pavla Béma v krásných prostorách pražské knihovny.

Š. Suchá

Každým rokem se po celé 
republice koná dlouhá řada cha-
ritativních akcí, pomocí nichž 
se získávají finance na projekty, 
které pomáhají. Pomáhají lidem, 
zvířatům, přírodě. Vlastně nám 
všem. Kdo z nás totiž  v dnešní 
době může s jistotou říci, že zrov-
na on neonemocní nevyléčitelnou 
chorobou? Že někdo z blízkých 
neutrpí těžký úraz s doživotními 
následky? Vůbec nechci strašit, 
ale život je k nám někdy krutý.

Krutý byl i k mladému Kana-
ďanovi jménem Terry Fox, jehož 
život ukončila rakovina ve velice 
mladém věku. Na jeho počest se 
po celém světě, ve spoustě zemí  
pořádá BĚH TERRRYHO FOXE. 
Jeho cílem nejsou traťové rekordy, 
ale získání dobrovolného  finanč-
ního příspěvku od startujících. Ten 
je potom použit na výzkum nemo-
ci, která si v dnešní době vybírá 
svoji daň mezi starými i mladými, 
bohatými i chudými.

ZŠ J.A.Komenského pořádala 
dne 2.října Běh Terryho Foxe 
v Lysé již šestým rokem. Letos 
se do akce zapojilo více než sedm 
desítek  účastníků všech věkových 
kategorií, včetně pravidelných 
„závodníků“ z domova důchodců, 
kteří trasu absolvovali na invalid-
ním vozíku.

Kromě proběhnutí či projetí sta-
novených tras všichni zúčastnění 
přispěli na dobrou a potřebnou 
věc, takže jsme mohli na účet pro 
výzkum rakoviny z Lysé odeslat 
celkem 4.324 korun.  

Dobrá organizace a materiální 
zajištění běhu bylo možné také 
díky místním sponzorům. Kterým 
i touto cestou děkujeme. Byli 
jimi  -  SportArsenal, Potraviny 
Dančovi, Papírnictví p.Novákové, 
Eko-Žantovský, Pekařství Mer-
haut, Drogerie-Matouš, Cukrárna 
p.Vlka.

Věra Škvrnová
ZŠ J.A.Komenského

Běh Terryho Foxe

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: MVDr. Petr Matušina-předseda, Jana Křížová, Ing. Stanislav Svoboda, Mgr. Jiří Havelka, Ing. Václav Mrkvička, Lenka Hodková

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. 

Vážení přátelé sportu,
zveme Vás srdečně na již tradiční akademii SOKOLA 
Lysá nad Labem.Sportovci naší jednoty vám předvedou to 
nejlepší ze svého umění. Mimo jiné se budou prezentovat 

oddíly rodičů s dětmi, všestrannosti žactva, aerobik žen, ukázky ze 
sportovní gymnastiky od nejmladších děti po dospělé muže a mnoho 
dalších. Těšíme se na Vás

v sobotu 27.11. od 14.00 hod v tělocvičně TJ 
SOKOL Lysá nad Labem.

Výbor Sokola

Na foto z leva:  Rut Kolínská-zakladatelka MC a Lenka Plevová
a Monika Kameniková členky MC Empatie.



NAŠE MĚSTO VČERA A DNES

Lázeňská ulice z náměstíčka Na Františku směrem ke kostelu a současný pohled do této ulice, která byla přejmenována na ulici Vodákovu.

Původní budova lyského nádraží. Nová budova je nejmodernější na trati Praha – Kolín.
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Ačkoliv nejsou rodáky našeho města, oba dva se zapsali nesmazatelně do jeho historie.

Antonín Leiner

Josef Vojáček
14


