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Pranostiky
•   Jaké počasí na sv. Bar-

boru, takové bývá celý 
advent.

•   Lepší Vánoce třeskuté, 
nežli Vánoce tekuté.

•   Na Vánoce-li zebe, pro 
pole dar to z nebe.

•   Vyfouká-li sv. Štěpán 
bláto, bude pěkný jaro 
(26.12.)

AB96

Štědrý 
den

K. J. Erben
„Hoj, ty Štědrý večere,

ty tajemný svátku!
Cože komu dobrého
neseš na památku?

Hospodáři štědrovku,
krávám po výslužce;
kohoutovi česneku,

hrachu jeho
družce ...“

Ani se nechce věřit, že psaní těchto 
řádků dělí od zapálení první svíčky na 
adventním věnci pět dní. Až je budete 
číst, už Vás, myslím, naplno „vcucne“ 
předvánoční vír. A neříkejte, že ne! 
Také se tomu každoročně bráním, ale 
stejně nakonec podlehnu, a to už nemá-
me doma ani batolata, ani malé školáky, 
se kterými jsou tyto svátky mnohoná-
sobně půvabnější.

Nemohu se zbavit dojmu, že dneš-
ní rodiče ale víc než tradici duševní 
upřednostňují tradici materiální. Dětem 
nakupují hodnotné dárky, a ne jeden, 
ale pod stromečkem se jich 
objeví hned několik. Vůbec 
nejhorší pro děti je, když se 
rodiny předhánějí, kdo dá víc! 
Mám na mysli rodiny prarodičů 
nebo rozvedených partnerů.
Tyhle děti poznají honosný 
Štědrý večer nejen ten dvacá-
tý čtvrtý prosincový, ale pak 
ještě další u babičky a dědy
a ještě další jinde, a pak třeba
u mámy nebo u táty, podle toho, 
jak bylo kdysi rozhodnuto u roz-
vodového stání. A tak rozbalují, 
někdy spíš trhají, balicí papír 
a hodnotné věci odkládají se 
slovy: - no, dobrý... -ještě jsem 
mohl dostat tohle, to má Novák, 
to už mám něco podobnýho... 
- jé, to je skvělý, to budou ve 
škole koukat, to nikdo nemá...
a podobně. Vzpomínám si, že po 
příchodu do školy po vánočních 
prázdninách - zvláště v nižších 
ročnících - se zpravidla v kres-
lení malovalo to, co se objevilo 
pod stromečkem. Tohle asi přetr-
vává dodnes. Zřejmě si o tom i s 
paní učitelkou vyprávějí, protože jedné 
mojí známé učitelce se přihodilo. že 
malý žáček na otázku, co dostal k Vá-
nocům, znuděným hlasem odpověděl: 
,No co, samý krámy, ani nevim.“ Mys-
líte si, že je tahle odpověd‘ ojedinělá? 
Samá voda, je to poměrně častá odpo-
věd‘. Děti těžko po deseti dnech pátrají
v paměti. Oproti tomu lehko volí slova 
neúměrná věku hraničící s vulgárností. 
Jak roztomilé!

Možná, že nebude od věci napláno-
vat si společně s většími dětmi návště-
vu předvánočního koncertu, vystoupení 
nebo výstavy. A že jich bude! Nejen
v Lysé, ale i v blízkém okolí.

S menšími dětmi vyjděte na procház-
ku, v paměti zapátrejte po textu koledy, 
kterou si společně zazpívejte nebo si 

zpestřete čekání na Ježíška společnou 
výrobou drobných dárečků či papíro-
vých ozdob. Uvidíte, že úsměv nejen 
ve tváři, ale i v srdci Vás potěší víc než 
drahý dárek pod stromečkem.

Nepřehánějte to s velkým vánočním 
úklidem ani s pečením cukroví ve vel-
kém, aby bylo co drobit ptáčkům po 
Vánocích. Zkuste do příprav na svátky 
zapojit děti. Ať uklízejí společně

s námi, pečou společně s námi. Vím, 
že času je dnes málo. Ráno se rozejde-
me do práce a do školy a zpravidla poz-
dě odpoledne se všichni scházíme. Ale 

udělejte čas na společné zaměstnání 
nebo popovídání. Je tolik potřebné pro 
obě strany. Dětský věk uteče jako voda. 
Škoda každé promarněné příležitosti. 
Co je platné, že maminka je v očích 
sousedů či známých přímo „výstav-
ní“ exemplář, když její děti řeknou:
„U nás se nic nesmí, máma pořád nadá-
vá“. To jsem měla na mysli slova malé 
pomocnice, když chtěla pomáhat při 
pečení cukroví a maminka ji odehnala 
větou: „Vypadni, já si to radši udělám 
sama, zatracené Vánoce, už aby bylo 
po nich.“

Ony totiž ty naše děti, až dospějí, 
hodně podobně budou vychovávat své 
děti. Je dost možné, že se někde napro-
sto vytratí nejen kouzlo nejkrásnějších 
svátků v roce. Pak je pozdě na pátrání 

v paměti, kde došlo k zaváhání z naší 
strany.

Když jsem byla malá, poznala jsem 
již jen jednoho dědu a jednu babičku, 
ta žila hodně daleko u taťkova brat-
ra. Děda, ten k nám chodil vždycky
v neděli na oběd, i když byl velmi 
dobrý kuchař. (Zpravidla nosil bon-
bóny - vážené ledovky nebo atlasky 
či jahůdky.) Také vždy v tmavomod-
rém obleku, s bílou košilí a kravatou,
s kloboukem v ruce přišel na štědrove-
černí večeři. Vítali jsme ho s radostí, 
nejen proto, že jsme tušili, že už brzy 

přijde Ježíšek. Mamka v bílé 
naškrobené zástěrce se štyko-
váním. (Tu jsem si nechala na 
památku.) Není dobře, když je 
kdokoliv právě tento večer sám. 
Někdy to dá trochu přemlouvání, 
ale nakonec přijdou, uvidíte. Při-
chystejte alespoň malý dáreček. 
Potěšení bude na obou stranách.

Přeji nám všem hezká setkání 
se všemi, které máme rádi. (Po-
vznesme se nad trampoty všed-
ních dnů - at‘ jsou hezká setkání 
i s těmi, které příliš v oblibě 
nemáme.) Vánoční setkání jsou 
totiž jiná než ta běžná během 
roku, alespoň já to tak vnímám. 
Jestli to nebude tím, že se „lid-
ská srdce otvírají“. (Škoda, že 
jen na Vánoce.)

Určitě bude naše milá Lysá 
zasněžená a při podvečerní 
procházce budeme pozorovat 
padající sněhové vločky ve 
svitu pouličního osvětlení obo-
haceného o světelnou vánoční 
výzdobu, která patří už několik 
let mezi nejhezčí v okolí. Mráz 

nebude velký, tak do mínus pěti. Pěk-
ně vyvětráme celé tělo (někdo třeba 
na běžkách za Velazem do Staré Lysé 
podél střelnice a zpět - doporučuji
i projít pěšky. Někdo třeba na volejba-
lovém vánočním turnaji v Sokolovně, 
někdo bude akumulovat teplo doma, 
aby si ho nashromáždil na svatoště-
pánský koncert do kostela). Pak nám 
všem určitě bude obzvlášť chutnat 
dobrý grog a cukrovíčko a budeme 
si vyprávět a užívat se navzájem. 
To nám bude hezky! Tak at‘ nám to 
takhle vyjde, at‘ nám nezaskočí kost
v krku z kapříka, at‘ nemáme rýmu, 
ani nic horšího - zkrátka, at‘ jsou 
šťastné a veselé!

To Vám všem přeje
Marcela Chloupková.

Vánoce, Vánoce přicházejí ...
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V průběhu listopadu  se konala 3 jed-
nání  rady a 1 zasedání zastupitelstva. 
Vzhledem k redakční uzávěrce zde není 
představeno poslední listopadové jed-
nání rady města z 29.11.2004 a čtenáři 
s ním budou seznámeni příště. 

21.jednání rady města se konalo 
1.11.2004. Po úvodu byl na programu 
již tradiční bod před zimní sezónou 
– Plán zimní údržby 2004-2005. 
K němu byl přizván nový vedoucí 
střediska firmy Rethmann a Jeřala pan 
Ing.Spálenský, který seznámil přítomné 
s připraveností firmy na zimní údržbu 
komunikací, chodníků a veřejného 
prostranství a s návrhem nového ce-
níku. Po obsáhlé diskusi zástupce R+J 
akceptoval úpravu cen přijatelnou 
pro obě strany. Oproti loňsku dochází 
k rozšíření zimního úklidu o 2 ulice 
v Jaromírových sadech.

Vloženým bodem programu byla 
informace Ing.Fialové z Litole o pod-
pisech občanů proti obchvatu. Podle 
průzkumu je vidět, že řada lidí, kteří se 
podepsali pod odvolání proti stavební-
mu povolení I.etapy, nebyli seznámeni 
s úplným textem. To prošetří stavební 
úřad v rámci odvolacího řízení.

Dále se projednával návrh na uzavře-
ní smlouvy o správě hřbitova s panem 
Pšeničkou, provozovatelem Pohřební 
služby. Ten osobně představil plány do 
budoucna s tím, že  má zájem i o pro-
dloužení nájemní smlouvy na obřadní 
síň. Tím by se veškeré služby spojené 
s pohřebnictvím soustředily pod 1 pro-
vozovatele. Rada si vyžádala přehled 
vynaložených nákladů a ponechala si  2 
týdny na konečné rozhodnutí.

Opakovaně se hovořilo o pravidlech 
pro výkup a prodej pozemků, tzv. ceno-
vá mapa města. Po diskusi byla pravidla 
schválena a bude o nich jednat zastupi-
telstvo města.

Další bod byl v radě rovněž opa-
kovaně projednáván. Týkal se vstupu 
města do svazku obcí v čele s Kolínem, 
za účelem získání dotace na obnovu ka-
nalizační sítě z Fondu soudržnosti. Po 
konzultacích na KÚ a vysvětlení pana 
starosty rada města konstatovala, že 
vložení majetku (kanalizační síť města) 
by bylo riskantní a získání dotace nejis-
té. Proto nedoporučila zastupitelstvu do 
svazku vstupovat.

Obsáhlý návrh připravil odbor soci-
ální a zdravotní. Vzhledem k blížícím 
se svátkům město každoročně pamatuje 
na obyvatele Domovů důchodců v Lysé, 
Rožďalovicích a v Poděbradech, v nichž 
žije 58 občanů z Lysé. Ti dostanou 
vánoční balíček, 78 občanů s tělesným 
postižením obdrží finanční příspěvek na 
Vánoce a pro 10 dětí z dětských domo-
vů bude poukázán příspěvek 1000 Kč 
na dítě. Celkem bude z Charitativního 
fondu vyplaceno 53 tis.Kč.  

Následující bod vytrhl členy rady 
z předvánoční nálady. Dozorové pra-
coviště Ministerstva vnitra zkritizovalo 
obecně závaznou vyhlášku č.2 z roku 
1997 o čistotě ve městě. Zákony přijaté 
po tomto datu způsobily, že OZV má 
legislativně technické závady. Proto se 
zvažovalo, zda a v jaké podobě upra-
venou vyhlášku přijmout nebo zda ji 
vůbec přijímat. I zde se počká na další 

názor dozorového pracoviště.
Dalším obsáhlým bodem, plným ci-

fer, byl návrh na úpravu rozpočtu 2004. 
Důvodem úprav je neplnění příjmů za 
prodej městských pozemků a neplnění 
daňových příjmů. Radní kvitovali dobře 
připravenou důvodovou zprávu, takže 
hlasování bylo rychlé a jednoznačné. 
Návrh bude předložen ještě do zastu-
pitelstva. 

Devátým jednacím bodem byla 
zpráva o plnění úkolů vyplývajících 
z činnosti Kontrolního výboru. Z pře-
hledu za leden až září 2004 vyplývá, že 
rada města a úřad na podněty reagují a 
většina z nich je splněna. Některé úkoly 
se však vlečou, třeba právě už zmíněné 
pozemkové záležitosti.

Zajímavá byla informace o přípra-
vě městského kamerového systému. 
Město má šanci být zařazeno do Pro-
gramu Partnerství 2005 vyhlášeného 
Ministerstvem vnitra, odbor prevence 
kriminality. Pokud vše vyjde, bude 90% 
nákladů hrazeno MV. Důležité je, že 
město získalo podporu a doporučení od 
okresního ředitelství Policie ČR.

Zbývajícím blokem 7 bodů (nájem 
bytových a nebytových prostor, směna 
bytů apod.) byl program vyčerpán. 
Závěrečná diskuse se točila kolem kři-
žovatky u kina, kde přechody vytvářejí 
doslova pasti pro auta a zvýšené riziko 
pro chodce. Úkolem pro odbor dopravy 
je projednat možnost zřízení světelné 
signalizace a zjistit orientační náklady. 
V půl desáté večer pan starosta jednání 
ukončil.

22.jednání rady města se konalo 
15.11.2004. Hosty pro první bod byli 
ředitel závodu Dywidag Prefa a.s., 
p.Ing. Mikšovský a náměstek ředitele 
p.Ing.Severa. Projednávala se akustická 
studie, kterou výrobní závod nechal 
zpracovat. Na základě výsledků bylo 
navrženo celkem 8 bodů, jejichž reali-
zací v letech 2004 až 2007 by hlučnost 
měla klesnout pod stanovené limity (viz 
samostatný článek). Hlavní slovo za 
radu měl p.Mgr.Tomek, který působí 
jako kontaktní osoba mezi městem
a závodem. Ředitel Mikšovský  potvr-
dil, že za většinu „hříchů“ může tzv. lid-
ský faktor neboli nedbalost, malá ohle-
duplnost a porušování pracovní kázně. 
Vlivem trestů se i zde situace zlepšuje. 
Do konce roku by se měly hlavní zdroje 
hluku odstranit, neboť venkovní linka 
bude přesunuta do uzavřené haly.

Poté se již pokračovalo v rychlejším 
tempu. Rada schválila návrh kupních 
smluv a smluv o spolupráci v lokalitě 
Třešňovka, návrh na užívání pozemku 
města pod Šibákem Spolkem přátel 
kola (cyklokros) při dodržení všech 
podmínek.

Náročný byl další bod týkající se 
obecně závazných vyhlášek. Dozorové 
pracoviště MV doporučilo zrušit OZV 
č.2 z roku 1997 o čistotě ve městě
a novou nepřijímat. Aby však bylo mož-
né regulovat  pohyb psů a jiných zvířat 
ve městě, byla schválena OZV č.9/
2004, kterou se stanoví některá opat-
ření k zabezpečení záležitostí veřejného 
pořádku. V tomto bloku byla schválena 
i OZV č.8/2004 o místních poplatcích. 
V zásadě nedochází ke změnám, byla 

doplněna pouze část týkající se poplat-
ků za užívání veřejného prostranství. 
Obě vyhlášky musí být ještě schváleny 
zastupitelstvem.

Další OZV však schválena nebyla. 
Týká se hospodaření s byty ve vlast-
nictví města. Návrh předpokládal, že na 
uvolněný byt by bylo možné „navěsit“ 
nedobytný dluh vzniklý u jiného bytu. 
Radní se shodli na tom, že tento způsob 
by vyvolal domněnky o možných spe-
kulacích, a tak návrh neschválili. Proto 
platí původní OZV.

Následoval bod o zařazení pomníku 
padlým za 1.světové války na náměstí 
B.Hrozného do návrhu na  kulturní 
památku. Pečlivě připravený návrh rada 
schválila. Pokud Národní památkový 
ústav návrh potvrdí, bude možné na něj 
čerpat dotace z Programu regenerace.

Jedním z dalších bodů bylo dořešení 
dopravního ostrůvku na křižovatce
u Penny marketu. Po řadě diskusí
a předchozích jednání  rada schválila, 
že město převezme ostrůvek do vlast-
nictví. Na tomto základě SÚS vrátí 
opravený (nebo nový) ostrůvek zpět 
do křižovatky. Další starost o ostrůvek 
bude už ležet na městu, protože podle 
zákona nejsou ostrůvky součástí ko-
munikace.

Z řad občanů se množí stesky na 
nedostatečnou četnost vyvážení kon-
tejnerů na tříděný papír. Náklady na 
14-denní svoz jsou v roce 2005  před-
pokládány 761 tis.Kč, týdenní svoz je
o 100 tis.Kč dražší. Rada schválila tento 
způsob, ale uložili paní místostarostce 
požádat obchodní řetězce o příspěvek, 
neboť značnou část papírového odpadu 
tvoří právě reklamní tiskoviny. 

Budoucí stavebníci v Třešňovce 
požádali o odstranění zeleně a zbylých 
kořenů. Odbor správy majetku předložil  
návrh firmy Rethmann a Jeřala na vyčiš-
tění pozemku. I když náklady přesáhly 
100 tis.Kč, nebyly řešeny kořeny. Proto 
se o věci bude ještě jednat a odbor musí 
předložit další nabídky.

V dalším bodu se jednalo o žádosti 
občanů z ulic Na Mlíčníku a Na Výsluní 
na vybudování asfaltové komunikace, 
protože jde o jediný příjezd ke spor-
tovnímu areálu CHIKO. Odbor správy 
majetku nechal opravit nejhorší výmoly 
a usadit zvednutý panel v ulici Za Kon-
cem. Po kratší diskusi radní doporučili, 
aby zmíněná komunikace byla zařazena 
do návrhu rozpočtu 2005.

Obsáhle se posuzoval návrh na řešení 
křižovatek  Pivovarské ulice s příčnými 
ulicemi. Stanovisko zaslal i Dopravní 
inspektorát Nymburk. V první fázi 
budou instalovány zpomalovací prahy
a odpovídající dopravní značení na 
všech 3 křižovatkách za 28 tis.Kč.

V poslední třetině jednání se projed-
návalo 14 materiálů k majetkovým zá-
ležitostem, které si vyžádaly dost času, 
ale nepříliš čtenářsky zajímavých. 

Oživením byla zpráva o doplnění 
kamerového systému na stanici Čes-
kých drah. Stávajících 5 kamer bude 
začátkem roku doplněno o 2 kamery 
– v podchodu a na litolské straně stani-
ce a namontováno záznamové zařízení, 
aby bylo možné zpětně kontrolovat 
události a podle záznamu identifikovat 

pachatele nepravostí. Rozpočet akce je 
111 tis.Kč, z toho 30 tis.Kč  je z  daru 
provozovatele klubu Calypsso.

Rada se znovu vrátila ke smlouvám 
na smuteční obřadní síň a na správu 
hřbitova. Provozovatel pan Pšenička 
doložil, že náklady na opravy dvojná-
sobně překračují dohodnutých 50 tis.Kč 
ročně, takže obě smlouvy byly bez pro-
blémů schváleny.

Na žádost Sdružení romských obča-
nů bude změněno přízemí Romského 
centra v přechodné azylové ubytování 
občanů se 3 lůžky. Rada souhlasila za 
podmínek dodržení všech stavebních
a hygienických zákonů.

Závěrem jednání byl schválen návrh 
rozpočtu na rok 2005. Oproti minulým 
letům je návrh příjmů skromnější ve 
výši 167 mil.Kč, protože kapitálové 
zdroje jsou podstatně nižší. Rozpočet 
ve vyrovnané podobě budou projed-
návat zastupitelé na pracovní schůzce 
1.12.2004 a následně pak 15.12.2004.. 

V poslední diskusi pan starosta in-
formoval o dopisu KÚ, podle něhož by 
město mělo převzít sociální péči o své 
občany. V dopise však nebyla zmínka, 
jak se tato záležitost  bude řešit po 
finanční stránce. 

Krátce před půlnocí bylo jednání 
ukončeno.

7.zasedání zastupitelstva města se 
konalo 24.11.2004. Po úvodní volbě 
ověřovatelů zápisu a návrhové komisi 
byl program upraven: návrh pravidel 
pro výkup a prodej pozemků byl vy-
škrtnut a doplněny 2 body – zpráva
o akustické studii závodu Dywidag 
Prefa a návrh Místního sdružení ODS 
na změnu v Kontrolním výboru.

Zpráva o akustické studii byla 
projednávána jako první. Studii zpra-
covala odborná firma LI-VI z Prahy,
a to včetně navržených protihlukových 
opatřeních. Opatření schválila Krajská 
hygienická stanice, pracoviště Nym-
burk a k jejich plnění stanovila konat 
kontrolní dny vždy po půl  roce. Zprávu 
doplnil přítomný náměstek ředitele 
p.Ing.Severa. Zdůraznil, že snižování 
hlučnosti a prašnosti je společným zá-
jmem závodu i města. Závod pravidelně 
zametá vnitřní komunikace i prostor 
před vrátnicí, v létě se kropilo. Důleži-
tým bodem je zákaz práce po 22.hodině. 
Padlo i několik trestů, vedoucí vycho-
vávají podřízené, aby neprodukovali 
zbytečný hluk. Opatření se postupně 
plní, nová míchačka betonu bude umís-
těna nad halou a beton se bude dopra-
vovat na linky podvěsnými kontejnery. 
V diskusi zodpověděl pan náměstek 
dotazy zastupitelů. Tečku za tímto 
bodem udělali p.Mgr.Tomek, který po-
tvrdil, že permanentním tlakem občanů
a města se dává závodu najevo, že opat-
ření jsou trvale pod veřejnou kontrolou,
a p.Ing.Firman,který požaduje zveřejnit 
opatření v Listech.

Následovalo 6 nekonfliktních bodů 
k pozemkovým a majetkovým záleži-
tostem. Sedmý bod z tohoto bloku vy-
volal reakci přítomných občanů z ulice 
U Braňky. Teprve z jejich vystoupení 
vyplynulo, že plánovaný prodej dvou 
obecních pozemků 30 a 50 m2 souvisí
Pokračování na straně 3

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
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Výsledky voleb do zastupitelstva kraje v Lysé nad Labem.
Účast podle volebních okrsků:

 Celkem  
 voličů  Účast Počet odevzdaných
 počet: voličů:  platných hlasů
l. Byšičky 59 17 17
2. Dvorce 112 35 34 
3. Kačín 1.312 372 366
4. Sídliště 977 344 342
5. Sídliště 1.045 321 321
6. Zámek 141 72 69 
7. Město 892 303 302
8. Město 752 252 248
9. Litol 1.434 475 472
Celkem  6.724 2.191 2.171

Účast   = cca 32,5  %
Počet hlasů podle jednotlivých stran a okrsků:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Celkem
1. Koalice pro SK   23 13 37 5 24 15 35 152
2. SNK   14 14 14 5 22 19 16 104
15. Republikán     2    4 6
19. Nezávislí 2 6 11 7  10 4 4   44
22. Koal.strany zelených.. 1 1 4 11 6  4 7 13 47
26. ODS 9 16 176 138 146 32 153 114 258 1.042
30. Svobodní   2 1   2  2 7
33. Koruna Česká...   1  1    1 3
34. Pravý blok ..   2    5 1  8
36. ČSSD 1 10 58 67 44 11 44 49 76 360
42. Strana za živ.jistoty    1 2 2 1 1 1 8
43. Strana venkova 1   1 1   1 6 10
49. Koalice Dělnické...          0
52. Národní sjednocení           0
54. KSČM 3 7 80 85 61 14 37 36 57   380

Šťastná Irena, odbor vnitřních věcí

Upozornění
Dne 24.10.2004 proběhlo poslední strojové čištění komunikací v tomto 

roce.
Den 20.11.2004 byl posledním dnem přistavování kontejnerů, po tom-

to termínu mají občané možnost odvážet odpad na separační dvůr, kde 
budou kontejnery přistavovány po celé zimní období. Znovu připomíná-
me provozní dobu separačního dvora a žádáme obyvatele Lysé n.L., aby 
netvořili skládky na stanovištích kontejnerů. Děkujeme!

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

V lednovém vydání Listů budou uveřejněny rozpisy pro rok 2005 
/strojové čištění, přistavování kontejnerů - od měsíce března, provoz 
separačního dvora, informace k tříděnému odpadu/.

Městská zeleň:
V rámci koncepce zeleně plán 2003 - 2007 bylo provedeno šetření 

v lokalitách 7,8,9,12 /nové sídliště, hřbitov, ul. Resslova až po budovu 
MěÚ Lysá n.L., Jedličkovo sídliště/. MěÚ Lysá nad Labem, odbor ži-
votního prostředí rozhodl v souladu se zákonem o pokácení některých 
stromů z důvodů pěstebních, fytopatologických, estetických a provozně 
bezpečnostních. V průběhu vegetační sezóny 2004 byly pokáceny suché 
a odumírající stromy např. javory v Masarykově ulici, lípa na náměstí 
B.Hrozného. Za pokácené dřeviny byla Městu Lysá nad Labem uložena 
odpovídající náhradní výsadba /v některých případech i 3 ks stromů za
1 ks pokáceného/. za odbor SM Černá B.

Nový systém svozu
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 při-
jala 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 týd-
ně. V obcích Byšičky a Dvorce 
bude vytvořen sezónní svoz, tj. 
v topné sezóně svoz 1x týdně, 
mimo topnou sezónu svoz 1x za 
14 dní. Obyvatelům Lysé n/L., 
kteří prokáží, že topí pevnými 
palivy, bude vyměněna nádoba 
za větší. Vícečetným rodinám 
(4-více osob) bude firmou RJ 
vyměněna též nádoba za větší, 
popřípadě přidána další. Pokud 
se vyskytne případ, že se jedno-
rázově 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.

Pokračování ze strany 2
s (ne)řešením sousedských a pří-

buzenských sporů. Po půlhodinové 
diskusi se záležitost odložila s tím, aby
3 zúčastněné rodiny předložily souhrn-
ný návrh řešení, přijatelný pro všechny 
strany.

Mírnou diskusi vyvolalo projedná-
vání OZV č.8 a 9/2004 . Pozměňovací 
návrhy neprošly a vyhlášky byly schvá-
leny tak, jak byly projednány v radě 
města.

Stejné bylo rozhodnutí i v případě 
vstupu města do svazku obcí za účelem 
získání dotací. Zastupitelé potvrdili, že 
riziko pro Lysou je velké a hrozí ztráta 
majetku. Proto se do svazku vstupovat 
nebude.

Kupní smlouvy a smlouvy o spolu-
práci týkající se pozemků v Třešňovce 
byly schváleny všemi 14 hlasy přítom-
ných členů zastupitelstva. Po diskusi 
prošla i úprava rozpočtu 2004, když 
pan starosta shrnul všechny vlivy, které 
způsobily na 80 změn v rozpočtu od za-
čátku roku. Je to ponaučení i pro tvorbu 
rozpočtu na rok 2005.

Poslední plánovaný bod se týkal pro-
deje pozemku pod chatou na Řehačce. 
Při posledním zastupitelstvu chyběl je-
diný hlas ve prospěch 2 zájemkyň, takže 

se hlasovalo znovu. Tentokrát 13 zastu-
pitelů souhlasilo, aby byl pozemek pro-
dán za cenu, která byla zastupitelstvem 
stanovena v roce 1999, ale průtahy 
v zaměření pozemků posunuly dokon-
čení prodeje až do letošního roku.

První blok programu byl uzavřen 
návrhem Místního sdružení ODS na 
odvolání paní Hany Marcaníkové 
z Kontrolního výboru. Členství paní 
Marcaníkové v ODS bylo pozastaveno, 
a proto nemůže zastupovat ODS v Kon-
trolním výboru. Jako nového zástupce 
navrhují paní Martinu Havelkovou 
z Lysé nad Labem. Po vystoupení pana 
starosty a Dr.Šturma, předsedy Kontrol-
ního výboru, byl návrh na změnu přijat 
všemi hlasy.

V bloku informativních zpráv vzali 
členové zastupitelstva na vědomí při-
hlášku do Programu Partnerství 2005 
a plnění úkolů z Kontrolního výboru. 
V závěrečné diskusi vystoupili 4 zastu-
pitelé s tématy: parkování na Husově 
náměstí, oprava chodníku v ul. ČSA, 
oprava v ulici Lomená, stav kanalizace, 
oprava budovy Jednoty. Následovalo 
schválení návrhu na usnesení a poté pan 
starosta zasedání ukončil.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Město Lysá n./L. upozorňuje, že v 53. týdnu bude mimořádný svoz 
komunálního odpadu. První svoz v roce 2005 bude od 10.1. 2005
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Městský úřad Lysá nad Labem
Městská knihovna Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23

Oznámení veřejnosti
V neúředních dnech 

čtvrtek 23.12.2004, čtvrtek 30.12.2004 a v pátek 31.12.2004 

budou
Městský úřad 

a
Městská knihovna

po celý den pro veřejnost uzavřeny.

Ing.Miloš Dvořák, tajemník MěÚ

Informace o zimní údržbě 
v Lysé nad Labem

Zimní údržbu 2004-2005 bude jako předešlé roky 
pro Město Lysá nad Labem zajišťovat firma Rethmann 
– Jeřala, spol. s r.o., Čapkova 598, Lysá nad Labem,
tel.: 325 551 448. Na nebezpečná a exponovaná místa 
v majetku ostatních osob bude možnost vyzvednutí posy-
pového materiálu  v této firmě. Jedná se o směs soli a písku 
v poměru 1:2 v dávce 4 kg na osobu (nemovitost). Výdej 
bude probíhat  každý pracovní den v době od 8,00 – 10,00 
hod. ( mimo tyto hodiny po dohodě na výše uvedeném 
telefonu).

za odbor SM Černá B.                 

Navržená protihluková opatření, jejichž akustické účinky byly po-
psány v předchozích kapitolách, jsou souhrnně uvedena v následující 
tabulce, a to včetně termínů jejich realizace. Navrhovaná opatření i 

termíny byly odsouhlaseny vedením společnosti Dywidag Prefa Lysá 
nad Labem a.s..

Ing. Severa

Navržená protihluková opatření a harmonogram jeiich realizace

 Číslo Popis opatření Termín realizace (rok)
 opatření

 Výstavba nové betonárky pro výrobu betonu na výrobu 
prefabrikátů ve výrobní hale náhradou za stávající 
míchačku. Bude realizován soubor protihlukových 
opatření, specifikovaných v akustické studii k projektu 
betonárky.

 Výměna stávajících tvářecích strojů typu EL 400 za 
nové méně hlučné extrudery typu EL900E s akustickým 
výkonem LW pod 96 dB (hladina akustického tlaku
LA 1 m od stroje pod 85 dB).

 Akustická kapotáž pily příčného řezání HC - dosažení 
akustického výkonu LW pod 96 dB (hladina akustického 
tlaku LA 1 m od stroje pod 85 dB).

Odhlučnění pracoviště podélného řezání HC ze 3 stran 
trvalými skládkami panelů o výšce 3 m.

 Změna logistiky nakládání panelů - přesunutí 
manipulačních ploch do jihovýchodní části areálu 
závodu, kde budou stíněny výrobní halou. Pro nakládku 
panelů  před expedicí nebude používán mobilní  jeřáb 
TAKRAF.

 Náhrada stávajícího nakladače u míchačky pro linku 
HC za nový, méně hlučný typ. Omezení činnosti 
míchačky - bude využívána pouze pro linku HC

Změna způsobu dopravy betonu míchačky k lince HC.

Nové řešení vnitrozávodní dopravy - výjezd ze závodu 
s napojením na obchvat v Lysé.

v průběhu roku 2004

postupně v průběhu let
2004- 2007

do konce roku 2004

do konce roku 2004

do konce roku 2005

do konce roku 2006

do konce roku 2006

termín v závislosti na výstavbě 
obchvatu města Lysá nad Labem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Městský úřad Lysá nad La-
bem, odbor životního prostředí 
uspořádal v sobotu 6.11.2004 
první veřejnou výsadbu stro-
mů ve městě. Cílem této spo-
lečenské události bylo vysadit 
několik stromů do veřejného 
prostranství a současně ne-
formálně pohovořit s lidmi
o problematice veřejné zeleně
v našem městě.

Pro veřejnou výsadbu jsme 
vybrali ulici Poděbradovu, 
protože touto výsadbou byla 
ukončena její kompletní re-
konstrukce, a dále proto, že se 
jedná o poměrně klidné místo.

Odborným garantem výsad-
by se stal zahradník pan David 
Kolářský ze společnosti Re-

thmann-Jeřala, který 
pro město zařizuje 
veškeré zahradnické 
práce.

Pro hladký průběh 
akce zajistil pan 
Kolářský výkop vý-
sadbových jam již
v pátek. V pátek byly 
rovněž přivezeny 
stromy ze školek AR-
BOEKO u Obříství.

Přestože bylo 
počasí typicky listo-
padové a současně 
se konaly volby do 
zastupitelstev krajů, 
akce se konala. Vy-
sazeno bylo sedm 
okrasných hrušní. 
Za veřejnost se akce 

účastnila rodina Špačkových, 
kteří se přišli podívat, jak to 
bude vypadat před domem 
jejich prarodičů.

V rámci úpravy ulice Podě-
bradova bude vysazeno ještě 
dalších 8 ks hrušní, 4 ks habrů, 
7 ks slivoní sakura a 2 ks lip. 
Tím bude splněna náhradní 
výsadba za pokácené hlohy
a javory v této ulici.

Doufejme tedy, že nové 
stromy vhodně doplní tuto 
zrekonstruovanou ulici a při-
rostou obyvatelům k srdci.

Za rok se těšíme při výsadbě 
na shledanou.

Za pořadatele
Stanislav Svoboda

Veřejná výsadba stromů Objednací lístek
(tento lístek zašlete na MěÚ Lysá nad Labem, odbor kultury)

Objednávám předplatné měsíčníku 
„Listy města Lysá nad Labem a okolí“na rok 2005

Jméno a příjmení:

Bydliště:

Variabilní symbol uvedený v případě platby složenkou:

Celoroční předplatné + DPH+ balné
v celkové ceně 130,-Kč zaplatím do 31.1. 2005:

a) hotově v pokladně MěÚ
b)  složenkou na účet č.182-0504268369/0800, KS 0008 

(možno vyzvednout na finančním odboru MěÚ)

HLEDÁME NOVÝ DOMOV 
PRO TYTO PEJSKY

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

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

dí, zatím je nedůvěřivý Kříženec č. 47
-   pes, 3 roky, barva černá s pálením, vhodný do klidného prostředí
Kříženec střední č. 49
-   pes, 2 roky, barva černo-hnědo-bílá, přátelský, vhodný na zahradu
Kříženec č. 51
-   fena, 1/2 roku, světlá, pejsek přítulný k dětem, vhodný jak na 

zahradu, tak do bytu

Město Lysá nad Labem by rádo touto cestou poděkovalo všem 
dobrým lidem, kteří se ujali našich opuštěných pejsků. Úplný 
seznam čtyřnohých kamarádil 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, 
které si můžete přijít kdykoliv prohlédnout. Je možná i tel. domluva
s paní Čápovou. Noví majitelé, kteří se ujmou pejska z útulku, jsou 
osvobozeni z platby (roční poplatek za psa) po dobu dvou let. Dále 
dostanou zákaznickou kartu na odběr chovatelských potřeb v centru 
města Lysá n.L. s poskytovanou slevou při každém nákupu ve výši 
5%. MěÚ Lysá n.L. děkujeme všem občanům, kteří projeví zájem
o naše opuštěné pejsky.

Provozovatelé útulku připomínají občanům možnost návštěvy 
pejsků i 24.12.2004 od 9,00 - 12,00

za odbor SM B.Černá

P o d ě k o v á n í 
Odbor sociální a zdravotní děkuje pan Jiřímu 

Ambrožovi, majiteli firmy Selpo v Lysé n. Labem, 
za spoustu dárků – hraček , které daroval našemu 
odboru pro děti v dětských domovech. Před Váno-
ci všechny děti v dětských domovech  navštívíme
a uděláme  jim určitě radost. Děkuji 

Květuše Tobiášová,
vedoucí odboru sociálního a zdravotního MěÚ  v Lysé n. Labem

INFORMACE
Město Lysá n.L. informuje obyvatele města, že si v době náledí a sněhu 

mohou vyzvednout zdarma 5 kg písku na posyp chodníku, který je v majetku 
města. Posypový materiál je možné vyzvednout u firmy Rethmann-Jeřala,
s r.o. Lysá n.L. B. Černá, referentka SM

INFORMACE
Záložní zdroj předán k opravě, meteostanička by měla být 

funkční v prvním únorovém týdnu.

SPRÁVA MAJETKU MĚSTA
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Blahopřejeme
  Motto: „Nejkrásnější mladost je mladost ducha ve chvíli, kdy už 

nejsme mladí.“            Lev Nikolajevič Tolstoj

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

80 let
paní Anna Langrová, Šafaříkova 1620, nar. 2.11.1924
paní Anna Janáková, Zámek 1, nar. 13.11.1924

85 let
pan Josef Náhlovský, Dvořákova 1219, nar. 20.11.1919
pan Jan Magada, Sídliště 1466, nar. 29.11.1919
paní Marie Šolcová, Křižíkova 983, nar. 20.11.1919

90 let
paní Jaroslava Matušková, Zámek 1, nar. 23.11.1914

91 let
paní Božena Hemišová, Školní náměstí 490, nar. 26.11.1913

92 let
paní Věra Vovčičková, Zámek 1, nar. 25.11.1912
pan František Veškrna, Zámek 1, nar. 8.11.1912

93 let
paní Anna Ottová, Zámek 1, nar. 10.11.1911

Alena Frankeová, odbor kultury

HOGO FOGO KINO
PROGRAM

Husovo náměstí 25,
Lysá nad Labem
Tel.: 325551496

www.hogo.cz

čt. 9.12. Začátek 18:00
Jazzový koncert

- vystoupí Jazz Orchestra ZUŠ 
F.A.Šporka , Junior Jazz Sextet a hosté 

so. 11.12. Začátek 18:00
OSLAVA OTEVŘENÍ HOGO FOGO 

KINA
Film: Hoří má panenko 

Živá hudba
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY

FILMOVÉ DIVÁKY - VSTUP VOLNÝ

ne. 12.12. Začátek 18:30
Hasičská dechovka

- tradiční vánoční koncert diriguje
M. Císař. Vstupné dobrovolné

čt. 16.12. Začátek 18:30
Duše jako kaviár

pá. 17.12. Začátek 18:30
Bridget Jonesová s rozumem

v koncích

so. 18.12. Začátek 18:00
Věčný svit neposkvrněné mysli

ne. 19.12. Začátek 15:00
Příběh žraloka

po. 20.12. Začátek 18.00
Vánoční koncert hudebního, 

tanečního  a literárně -drama-
tického oboru  ZUŠ F.A.Šporka  

ne. 26.12. Začátek 15:00
Úžasňákovi

út. 28.12. Začátek 18:30
Špatná výchova

pá. 31.12. Začátek 19:00
Silvestrovský filmový karneval:

Hogo fogo vítání Nového roku

Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv v Nymburce se 

sídlem v Lysé nad Labem 

pořádají v budově bývalého 
augustiniánského kláštera výstavu 

archivních dokumentů

Doteky slavných
Zahájení výstavy:  1. 12. 2004
Ukončení výstavy: 31. 1. 2005

Otevřeno:
úterý až sobota 10,00 – 16,00

20. 12. 2004 – 2. 1. 2005 zavřeno 

Město Lysá nad 
Labem ve spolupráci  

s Římskokatolickou farností 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Vánoční koncert
(z děl J.S.Bacha, G.F.Händela, 

J.J.Ryby, A.Michny)

Daniela Demuthová – mezzosoprán
František Svejkovský – trubka

Vladimír Jelínek - varhany

26.12. 2004 
v 17,00 hod. 

v kostele
sv. Jana Křtitele

Vstupné dobrovolné – bude 
věnováno na restaurování 
soch v zámeckém parku

Spolek rodáků a přátel 
města Lysá nad Labem

a římskokatolická farnost
zve děti i dospělé na

Zpívání pod 
vánočním stromem

v kostele sv. Jana Křtitele
24.12.2004 ve 13.30 hodin

Zpívat budou děti z pěvecké-
ho kroužku Základní školy v 
Litoli pod vedením manželů 

Eliškových a pana Kusovské-
ho a Základní školy

B. Hrozného pod vedením 
paní učitelky Kremlíkové

Všichni jste srdečně zváni

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 25. listopadu 2004

 Mezi občany na našeho města byly přivítány tyto děti

 Vojtěch Vrňák nar.23.4.2004
 Eliška Bartáková nar.30.3.2004
 Romana Čadková nar.3.6.2004
 Anežka Jansová nar.7.6.2004
 Natálie Nešpůrková nar.10.6.2004
 David Kolář nar.22.6.2004
 Albert Král nar.14.7.2004
 Adam Míchal nar.29.6.2004
 Zuzana Papertová nar.17.6.2004
 František Petrus nar. 10.6.2004
 Lukáš Poustka nar.23.7.2004
 Aneta Stachová nar. 21.6.2004
 Michaela Crhová nar. 10.8.2004
 Matěj Ďuriš nar.18.8.2004
 Šárka Hoskovcová nar.18.8.2004

Výše uvedeným dětem i jejich rodičům
přejeme hlavně hodně zdraví,

štěstí a spokojenosti.
Romana Nováková, odbor kultury

Spolek rodáků a přátel
města v Lysé n./L.

pořádá sbírku 
vánočních ozdob

z perníku na výzdobu 
vánočního stromu
v kostele sv. Jana 

Křtitele

Perníčky laskavě odevzdejte 
v Městské knihovně nebo

na Farním úřadě
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POŘAD BOHOSLUŽEB
Vánoční doba -2004
Římskokatolické farnosti: Lysá n.Labem,
Milovice a Kostomlaty n.Labem

24.12. - Štědrý den
8,00 hod. Lysá nad Labem

Liturgie mše sv. (půlnoční)
15,30 hod. Kostomlaty nad Labem. Mše sv. určena pro děli.
22,00 hod. Milovice
24,00 hod Lysá nad Labem. Vánoční koledy za doprovodu varhan.

25.12. - Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční
8,00 hod. Milovice
10,00 hod.  Lysá nad Labem. Vystoupí chrámový sbor a v .jeho podá-

ní zazní mše sv. „Radujme se všichni v Pánu“.
12,00 hod. Kostomlaly nad Labem.

26.12. - Svátek sv. Stěpána S, 00 hod Milovice
10,00 hod. Lysá nad Labem.
12,00 hod. Kostomlaty nad Labem
17,00 hod.  Lysá nad Labem - VÁNOČNÍ KONCERT

pořádaný městským úřadem.

27.12. - Svátek sv. Jana Evangelisty
18,00 hod. Lysá nad Labem - požehnání vína

28.12. - Svátek sv. Rodiny 8,00 hod. Milovice
10,00 hod. Lysá nad Labem
12.00 hod. Kostomlaty nad Labem

31.12. Sv. Silvestra - Statistický“ pohled na rok 2004
18.00 hod. Lysá nad Labem

1.1 2004 - Slavnost Matky Boží Panny Marie - NOVÝ ROK
Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 2005. Pořad 
bohoslužeb jako v neděli.

Srdečně zvu všechny, kteří máte zájem, ke společné motlitbě. Do-
volte též, abych Vám všem popřál k vánočním svátkům vše nejlepší, 
hlavně hodně zdraví, hojnost Božího požehnání a radost z toho, že 
strávíte svátky ve společnosti svých drahých blízkých.

P. Tadeusz Barnowski,
farář římskokalolické farnosti Lysá n.Labem

KULTURA 12/2004 LISTY města Lysé nad Labem

MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A TANEČNÍ 
KLUB DOSPĚLÝCH LYSÁ NAD LABEM

PŘIPRAVUJÍ
NA SOBOTU 12.2. 2005

NA VÝSTAVIŠTI V LYSÉ NAD LABEM

1.REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

POD ZÁŠTITOU STAROSTY MĚSTA PANA VÁCLAVA 
HOUŠTECKÉHO

S UKÁZKAMI STANDARDNÍCH LATINSKO–AMERICKÝCH
A COUNTRY TANCŮ HRAJE JOSEF HLAVSA – ORCHESTRA PRATUR

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI 
PROGRAM PLESU VÁM PŘINESOU LEDNOVÉ LISTY

EMPATIE DĚKUJE
Dne 4.11. 2004 se konal lampionový průvod, kterého se zúčast-

nilo asi 300 lidi. Chtěli bychom poděkovat touto cestou Městské 
policii p. veliteli Přibylovi/ za velice ochotný přístup a pomoc při 
organizaci průvodu. Také děkujeme p.Ničovi, který připravil krás-
ný ohňostroj na závěr průvodu.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Občanské sdružení 
EMPATIE.

Program bohoslužeb
1)  Přímý přenos bohoslužeb ze sboru Českobratrské círk-

ve evangelické v Lysé nad Labem vysílá Český rozhlas 
na stanici Praha v neděli 19.12. Začátek v 9,00.

2)  Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Lysé nad Labem Vás ve vánočním období zve:

25.12. od 9,00 bohoslužby s vysluhováním večeře Páně (kostel), 
od 10,30 bohoslužby v Milovicích (kulturní dům v ul. 5. Května), 
od 14,00 bohoslužby v Čelákovicích s večeří Páně (modlitebna CB 
ve Vašátkově ul.)

26.12. od 9,00 bohoslužby (kostel), 1.1 od 9,00 bohoslužby s 
vysluhováním večeře Páně (modlitebna), 2.1. od 9,00 bohoslužby 
(modlitebna)

Všechny shromažďovací prostory jsou vytápěny

Koncerty a vystoupení ZUŠ
F.A.Šporka Lysá nad Labem

 9. prosince  Koncert JAZZ ORCHESTRA v sále
Biografu v 18 h

 13. prosince  Koncert učitelů v evangelickém kostele
v 18.30 h

 14. prosince  Koncerty pro mateřské školy v sále ZUŠ
v 9.30 a 10.30 h

 15. prosince  Vánoční koncert žáků v ZUŠ
Kostomlaty nad Labem v 17 h

 16. prosince Vánoční koncert žáků v sále ZUŠ v 17 h
 17. prosince  Vánoční koncert žáků v Milovicích v 

16.00 hodin
 20. prosince  Vánoční koncert žáků v sále Biografu

v 18.00 hodin
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12/2004 LISTY města Lysé nad Labem KULTURA/DOTACE

V rozpočtu města je každoročně počítáno s finančními prostředky na 
podporu činnosti organizací, které pracují celoročně s dětmi, a na podpo-
ru různých kulturních, společenských a sportovních akcí.

I. Dotace na činnost sportovním a společenským organizacím,
klubům a sdružením, které prokáží celoroční práci s dětmi do 18 let.

Žádost organizace o dotaci na činnost musí být podána do 31.1. aktu-
álního roku, pro který by byla dotace žádána, a podmínkou pro přijetí je 
doložení vyúčtování poskytnuté dotace za minulý rok.

Každá organizace, která splní výše uvedené podmínky a úplně a prav-
divě vyplní žádost, bude do těchto dotací zařazena. Částka schválená na 
tento účel v rozpočtu bude procentuálně rozdělena mezi všechny žádající 
organizace a po schválení radou a zastupitelstvem města vyplacena.

Každá dotace musí být zpětně vyúčtována.

II. Kulturní fond(KF) a Fond činnosti mládeže(FČM)
Organizace, kluby, občanská sdružení, případně i fyzické osoby 

mají možnost žádat o příspěvky na jednotlivé akce konané pro veřejnost 
z KF a FČM.

O příspěvky z KF nebo FČM již organizace, které obdrží dotaci na 
celoroční činnost, žádat nemohou, pouze na vyjímečné akce celorepub-
likového nebo mezinárodního významu.

Žádost o příspěvek z KF nebo FČM musí být podána nejpozději měsíc 
před plánovanou akcí, na níž je příspěvek žádán, aby mohl být posouzen 
kulturní komisí a radou města. Každý příspěvek musí být zpětně vyúč-
tován.

Žádosti o dotace a příspěvky z fondů jsou k dispozici na městském 
úřadě, odboru kultury nebo na webových stránkách města.

Alena Frankeová, odbor kultury

Systém rozdělování dotací města Lysá n.L. na činnost sportovních
a společenských organizací a příspěvků na kulturní a sportovní akce

Veřejná sbírka
Veřejná sbírka na restaurování soch v zámeckém parku v Lysé nad Labem byla zahájena v říjnu 

2003. K 9. 11. 2004 byla na kontě finanční částka ve výši 102.223,60,- Kč.

Pokud se podaří nashromáždit finanční prostředky ve výši cca 120 tis. Kč, rádi bychom z této sbírky 
restaurovali jednu sochu ze souboru dvanácti měsíců s tím, že u této vybrané sochy bude umístěna tabulka 

s oznámením, že restaurování proběhlo z prostředků vybraných ve veřejné sbírce.

Připomínáme, že kasičky jsou pro tento účel umístěny v Muzeu B. Hrozného, v městské knihovně, 
v budově bývalého augustiniánského kláštera, v ČD centru a pokladně MěÚ. Finanční prostředky 

můžete rovněž zasílat na účet č. 20036-504268369/0800. Děkujeme za Váš příspěvek.

odbor školství a kultury,
MěÚ Lysá nad Labem

STATUT
Fond činnosti mládeže města Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem zřizuje Fond činnosti mládeže (FČM). FČM 
je začleněn do kapitoly 716 - kultura. Finanční prostředky vyčleňuje 
město ze svého rozpočtu.

FČM je zřízen za účelem podpory mimoškolní a zájmové činnosti 
dětí a mládeže s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem.

Čerpání fondu je možné na základě písemné žádosti právnické či 
fyzické osoby nebo přiznáním grantu MěÚ.

V žádosti musí být uvedena data právnické či fyzické osoby, název 
kulturní nebo společenské akce, na kterou má být příspěvek použit,
a dále podrobný scénář akce a finanční rozvaha. Finanční rozvaha musí 
obsahovat rozpis finančních zdrojů, ze kterých má být projekt financo-
ván. Povinností žadatele je doložit využití příspěvku odboru ŠaK.

Z fondu mohou být poskytnuty finanční prostředky :
a)  na podporu kulturních a sportovních akcí organizací a spolků, kde 

tvoří převážnou část základny děti a mládež
b)  na podporu talentu dětí a mládeže ve všech oblastech vědy, umění 

techniky a tělovýchovy a vhodném využívání volného času dětí
a mládeže

c) na školy v přírodě a lyžařské výcviky ve výši 100,- Kč na dítě

Výše příspěvku činí max. 80% z celkového finančního rozpočtu dané 
akce, o který právnická či fyzická osoba požádá. Závisí na tom, zda or-
ganizace žádá jednou nebo opakovaně a na stavu financí na fondu.

O poskytnutí příspěvku rozhoduje RM na základě návrhu odboru 
ŠaK MěÚ a doporučení příslušné komise.

Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.

STATUT
Kulturní fond města Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem zřizuje Kulturní fond (KF). KF je začleněn 
do kapitoly 716 - kultura. Finanční prostředky vyčleňuje město ze 
svého rozpočtu.

KF je zřízen za účelem podpory kulturních a společenských akcí
v našem městě nebo pro jeho reprezentaci.

Čerpání fondu je možné na základě písemné žádosti právnické či 
fyzické osoby nebo přiznáním grantu MěÚ.

V žádosti musí být uvedena data právnické či fyzické osoby, název 
kulturní nebo společenské akce, na kterou má být příspěvek použit,
a dále podrobný scénář akce a finanční rozvaha. Finanční rozvaha 
musí obsahovat rozpis finančních zdrojů, ze kterých má být projekt 
financován. Povinností žadatele je doložit využití příspěvku odboru 
ŠaK.

Základní hlediska pro přidělování prostředků z KF:
a) rozšíření spektra kulturních a společenských pořadů ve městě,
b)  podpora kulturních a společenských aktivit spolků a sdružení, 

určených pro širší veřejnost města,
c) reprezentace města.

Výše příspěvku činí max. 80% z celkového finančního rozpočtu 

dané akce, o který právnická či fyzická osoba požádá. Závisí na tom, 
zda organizace žádá jednou nebo opakovaně a na stavu financí na 
fondu.

O poskytnutí příspěvku rozhoduje RM na základě návrhu odboru 
ŠaK MěÚ a doporučení příslušné komise.

Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.
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PAMÁTKY 12/2004 LISTY města Lysé nad Labem

Rok se sešel s rokem, a tak nastal čas 
ohlédnout se za rokem 2004 a shrnout,
co dobrého se podařilo v našem městě
v oblasti památkové péče.

S restaurováním soch ze souboru 
dvanácti měsíců ze zámeckého parku 
v Lysé nad Labem bylo započato již 
v roce 2003, kdy byla z finančních 
prostředků města zrestaurována ale-
gorická socha „Květen“.

V roce 2004 byla zrestaurována 
socha „Červen“, jejíž obnova byla 
plně dotována z Programu regenerace 
městských památkových rezervací
a městských památkových zón Minis-
terstva kultury ČR. Restaurování této 
sochy provedl akademický sochař 
Vojtěch Adamec. Škoda jen, že mu 
práci někdo mařil. V průběhu restau-
rátorských zásahů, kdy stálo kolem 
sochy lešení, tam nějací nenechavci 
vylezli, soše odlomili ňadra a hodili 
je na zem. Ta se rozbila. Sochaři 
nezbylo nic jiného, než je postavě, 
znázorňující měsíc Červen vytva-
rovat celá znovu. Restaurování této 
sochy stálo 105 315,- Kč.

Ak. sochař Vojtěch Adamec dále 

provedl restaurování malé sochy 
(putti) „Sochařství“, která stojí proti 
hlavnímu vstupu do zámku pod vel-
kým kaštanem. Její restaurování bylo 
též plně hrazeno z Programu regene-
race a stálo 90 312,- Kč.

Z Programu regenerace bylo 
dále plně dotováno restaurování 
sochy „Neptun“, jejíž obnova 
přišla na 98 056,- Kč. Tuto sochu 
stejně jako dvě vázy restauroval 
akademický sochař Jiří Kačer
s manželkou. Vázy s maskami byly ve 
velmi špatném stavu. Jejich restauro-
vání probíhalo v ateliéru sochaře
a po konzultaci s Národním památ-
kovým ústavem bylo rozhodnuto, že 
tyto vázy již nemohou být pro svůj 
technický stav umístěny na původ-
ním místě. Provizorně byly proto 
umístěny do depozitáře v budově 
kláštera. Na restaurování vázy s mas-
kami severní bylo potřeba vynaložit
78 540,- Kč a na restaurování vázy
s maskami jižní pak 72 590,- Kč. 
Také na tato kamenosochařská díla 
byla v plné výši využita dotace
z Programu regenerace.

Na rok 2004 získalo město Lysá 
nad Labem z Programu regene-
race celkem 830 000,- Kč. Zajímá 
vás, kam přišel zbytek peněz? Inu, 
do obnovy střechy radnice, a to 
přesně 385 178,- Kč. Na opravu 
střechy radnice se podařilo získat 
dotaci i z Fondu obnovy pamá-
tek Středočeského kraje ve výši
150 000,- Kč.

Obnova výše uvedených památek, 
na které byly získány prostředky 
z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských 
památkových zón, byla prováděna 
s využitím příspěvku poskytnutého 
Středočeským krajem, který provádí 
administraci tohoto programu.

Z Fondu obnovy památek Středo-
českého kraje se podařilo v jarním 
kole získat dalších 170 000,- Kč na 
zhotovení reprodukce a galerijní re-
staurování sousoší „Venuše s malým 
Kupidem“. Tato socha, která stávala 

na prostředním schodišti v zámeckém 
parku, byla po restaurátorském zásahu 
v roce 2002 shledána nezpůsobilou
k dalšímu pobytu venku a byla pro-
vizorně umístěna do chodby budovy 
bývalého kláštera. Tam už ji v současné 
době nenajdete, přestěhovala se do 
ateliéru sochaře Jiřího Kačera, který 
začal pracovat na vytváření její kopie. 
Měla by být hotova v roce 2006 a bude 
umístěna v zámeckém parku. Rozpočet 
na tuto akci je 900 000,- Kč.

Z Fondu obnovy památek získala 
dotaci ve výši 180 000,- Kč i Římsko-
katolická farnost v Lysé nad Labem na 
generální opravu střechy a lodi koste-
la (obnovu fasád a říms). Jak probíhá 
obnova kostela, můžete sledovat sami. 
Snad můžeme navíc jen upozornit na 
zrestaurování vitráží a kamenických 
prvků, které letos proběhlo.

Do konce letošního roku budou
z rozpočtu města zrestaurovány ještě 
další sochy, jejichž restaurování zapo-
čalo až na podzim a probíhá v ateliérech 
jednotlivých sochařů. Alegorickou 
sochu ,,Architektura“ obnovuje sochař 
Alexandr Kozlov. Celková cena za 
restaurování této sochy je 75 450,- Kč. 

Akademický sochař Vojtěch Adamec 
restauruje alegorické sochy ze souboru 
živlů, a to „Zemi“ (44 572,50,- Kč)
a „Oheň“ (39.952,50,- Kč).

V roce 2004 bylo zároveň započa-
to s restaurováním alegorické sochy 
„Červenec“, jejíž obnova bude celá 
hrazena z prostředků města (102 088,- 
Kč). Restaurování této sochy provádí 
ak. sochař Vojtěch Adamec a má být 
dokončeno v roce 2005.

Sochy určené k restaurování jsou 
každoročně vybírány podle jejich aktu-
álního stavu, po konzultaci s Národním 
památkovým ústavem. Přednostně jsou 
restaurovány nejpoškozenější z nich. 
Možná jste večer zahlédli nezvyklou 
záři, která se rozlévá ze zámeckého 
parku. Podařilo se realizovat osvětlení 
francouzské části zámeckého parku, 
kde se nachází většina plastik.

Záměrem bylo osvětlit park západně 
od zámku, v místech bohaté, památko-
vě chráněné sochařské výzdoby, kde 
v loňském roce opakovaně proběhly 
pokusy o krádež soch.

Odbor školství a kultury,
MěÚ Lysá nad Labem

Obnova památek v roce 2004

Alegorická socha „Červen“ po 
restaurování

Jižní schodiště s alegoriemi světadílů

Na obnovu památek je ve Středočeském kraji prakticky možné žádat ze dvou 
základních fondů, a to z Fondu obnovy památek Středočeského kraje (FOP)
a z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských pa-
mátkových zón, pokud je město vyhlášeno městskou památkovou zónou (a to 
Lysá nad Labem je) a splňuje další předepsané záležitosti (např. má zpracovaný 
Program regenerace). Finanční prostředky z obou těchto fondů k nám proudí
z Krajského úřadu Středočeského kraje, který oba tyto dotační programy admi-
nistrativně zaštiťuje. Z obou těchto zdrojů město žádá finanční prostředky i na 
rok 2005.

Z FOP jsme požádali o 100 000,- Kč na restaurování alegorické sochy „Únor“
z alegorie dvanácti měsíců ze zámeckého parku. Celkově by restaurování této 
sochy mělo stát podle odhadu kolem 140 000,- Kč. Výběrové řízení zatím ne-
proběhlo.

Z FOP žádá též Římskokatolická farnost na obnovu kostela a dále také Zámek 
Bon Repos, spol. s r.o. na obnovu areálu zámečku Bon Repos. Jak budou jednot-
liví žadatelé úspěšní, se dozvíme na jaře roku 2005.

I  letos žádá město o dotaci z Programu regenerace městských památkových re-
zervací a městských památkových zón. Z kulturních památek ve vlastnictví města 
Lysá nad Labem je na příští rok žádáno na restaurování alegorické sochy „Léto“,
z cyklu ročních období, alegorické sochy „Únor“ z cyklu 12-ti měsíců, ale-
gorických soch živlů „Voda“ a „Vzduch“ a na restaurování dvou mramoro-

vých lavic ze zámeckého parku. Dále je připravována obnova tří schodišť
v zámeckém parku, z nichž zvláště to jižní je v havarijním stavu.

Stejně jako v loňském roce žádáme o firmu a obnovu klášterních teras
a zámecké zdi v úseku od fary k hlavnímu vstupu do zámku. Tyto akce ovšem 
není možno zahájit, pokud nebudou zároveň uvolněny finanční prostředky
z rozpočtu města.

Letos zažádali o zařazení do Programu regenerace i jiní vlastníci kulturních pa-
mátek. Jednota, spotřební družstvo v Nymburce, požádala o příspěvek na statické 
zajištění objektu a na opravu střešní konstrukce včetně výměny střešní krytiny. 
Jaroslav a Krystyna Wanda chtějí čerpat na obnovu domu čp. 319 v Sojovické uli-
ci. Ten byl letos na podzim vyhlášen kulturní památkou. Římskokatolická farnost
v Lysé nad Labem požádala o firmu na obnovu ohradní zdi kolem kostela a na 
restaurování sochy sv. Marka z ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele.

V loňském roce město požádalo Ministerstvo kultury ČR v rámci Programu 
regenerace o 12 mil. Kč, a dostalo 830 tis Kč. Letos žádá o 13 mil Kč, a kolik 
dostane, se dozví asi v únoru. Z toho bude potom vycházet návrh na finan-
cováni jednotlivých akcí, který bude muset odsouhlasit zastupitelstvo města 
Lysá nad Labem. Které kulturní památky obnovíme z Programu regenerace
v příštím roce, budeme s jistotou vědět v dubnu 2005.

Odbor školství a kultury,
MěÚ Lysá nad Labem

Co plánujeme v roce 2005



10 11

12/2004 LISTY města Lysé nad Labem KNIHOVNA/HISTORIE

Beletrie pro dospělé
Moje vzpomínková dobrá jitra – Václav Větvička (Tato knížka obsahuje poví-

dání, která se do „zelené“ knížky nevešla. Najdete v ní vedle mozaiky pohledů na 
českou, ale tentokrát i slovenskou krajinu, také prostá zamyšlení nad úplně oby-
čejnými věcmi. Dozvíte se, jak rostliny ke svým jménům přišly, a autor se svým 
vlastním způsobem vypořádá i s globalizací, ovšemže po botanicku.)

Strážný anděl – Danielle Steel (V tomto románu, který je oslavou života, naděje 
a odpuštění, vypráví autorka působivý příběh o mateřské lásce k synovi, o tragédii, 
která témeř zničila rodinu, a o zázraku, který ji zachránil.)

Adopce – Henry Denker (Mladá talentovaná herečka Lori Adamsová se po 
dlouhém váhání rozhodla dát k adopci své novorozené dítě. Christie a Bill Sale-
movi nedávno přišli o svého prvorozeného syna, a tak se rozhodnou novorozeně 
adoptovat. V následujících dvou letech mu poskytují veškerou lásku a péči. V prů-
běhu oněch dvou let se ovšem dramaticky změnily životní podmínky Scottových 
biologických rodičů, a proto se obrátili na právníky, aby jim pomohli získat chla-
pečka zpět.)

Hra na vraždu – Barbara M.Gill (Manželé Moncriefovi usoudili, že pro jejich 
malou svéhlavou dcerku Zanny už nebude mateřská škola tím správným místem, 
kde by se dítě mohlo náležitě rozvíjet, a proto se rozhodli poslat dívenku do místní 
klášterní školy. Jeptišky věří, že do jejich školy přichází překrásný nevinný an-
dílek. po jisté době se však začnou dít podivné věci. Zlatovlasá Zanny má totiž 
velice prazvláštní sklony.. Pozvolna se rozbíhá děj záhadného příběhu, který spěje 
k překvapivému rozuzlení.)

Žádné stopy – Frederick Forsyth (Slavná Forsythova povídková sbírka z roku 
1972 obsahuje rovných deset próz značného námětového rozpětí – od případu ná-
jemné vraždy přes příběhy o vydírání, kruté „orientální“ odplatě či pašování zbraní 
pro irské republikány až po vyprávění o dramatickém rybolovu či o podivných 
karbanících.)

Paranoia – Joseph Finder (Adam Cassidy má šestadvacet let, je řadovým za-
městnancem telekomunikační společnosti a svou práci ze srdce nenávidí. Snad 
proto neváhá zneužít firemní finance, aby svému kolegovi uspořádal  velkolepý 
večírek na rozloučenou. Jeho neuvážený čin však nezůstane utajen a bezpečnostní 
odbor firmy mu dá na výběr ze dvou možností: buď půjde do vězení, nebo přijme 
roli špiona v ústředí hlavního konkurenta, společnosti Trion Systems. Adam se 
rozhodne pro druhou možnost.)

Naučná literatura pro dospělé 
Vyšívání od A do Z (Tato knížka obsahuje kompletní rukověť pro začátečníky

i  pokročilé, více než 80 druhů stehů, dírky, vyšívané ažury, uzlíky, růžičky, řetízky, 
zrníčka, šitá krajka, malba jehlou. Také obsahuje přes 1300 názorných barevných 
fotografií.)

Beletrie pro děti a mládež
Zítra přijdu, Katy – Jitka Komendová (Patnáctiletá Katka prožívá ne moc 

radostné časy. S maminkou a mladší sestrou utekly od násilnického otce a klid
a pohodu chtějí najít v zapadlé tiché vesničce. Pro Katku není vůbec jednuduché 
zvyknout si v odlehlém zapadákově. Netušila, jak těžko se bude sžívat s cizím 
prostředím, jak svízelně navazovat nová kamarádství a přátelství.)

Plaváček – Helena Brožíková (Rozvodněná řeka přinesla k dívce, která si 
říká Jenny, malého pejska. Podaří se Jenny najít jeho majitele? Vypátrá s kama-
rádem Sammym tajemství paní Laury a zjistí, kdo byl záhadný Čak? O tom všem
i o dalších radostech i trampotách jedenáctileté Jany se dozvíte na stránkách této 
knížky.)

Rum s příchutí Coca-Coly -  Olga Provazníková (Románová hrdinka Iveta pro-
žívá samá zklamání. Smůla se jí lepí na paty i v novém kolektivu prvního ročníku 
střední školy. Pronásleduje ji zloba a závist, zklame se v příteli, který jí předstírá 
lásku. Iveta trpí, pochybuje i o sobě, ale protože není z děvčat, která hned věší 
hlavu, dokáže se vzchopit a překonat smutek i trápení.)

Naučná literatura pro děti 
Jak fungují věci – Robin Kerrod a Dr. Sharon Ann Holgate (Tato kniha je plná 

faktů o známých vědcích, nových technologií a ještě mnohem více. Objevte vě-
decké teorie v praxi, od zákonů, které vysvětlují svět kolem nás, až po hypotézy, 
ověřované dnešní rychle se vyvíjející technologií. V této knize můžete i otestovat 
teoretické poznatky pomocí více než 60 experimentů.)

Tomášková M.

Nové videokazety a DVD ve fondu
videopůjčovny do 12.11.04

Napětí
Kill Bill 2 – Přežila svou smrt ve svatební den i čtyři roky kómatu. „Nevěsta“ se 

vydává završit krvavou pomstu.
Den poté – Když globální oteplování zapříčiní počátek nové doby ledové, 

tornáda rovnají se zemí Los Angeles, přílivová vlna zaplaví New York city a celá 
severní polokoule zmrzne, klimatolog Jack Hall musí projít roustoucí superbouří, 
aby zachránil svého  syna.

Gothika – Děsivý duchařský příběh plný podivných plačících hlasů, vzkazů 
psaných krví a bytostí z jiného světa, ve kterém je hrozné probudit se do šílenství, 
ale ještě hroznější jsou zoufalé pokusy uniknout před ním!

Ztracené – Strhující a mrazivý thriller. Kolik obětuješ, abys získal zpět, o co 
jsi přišel?

Poslední jízda – Souboj s časem i s policejními oddíly. Tak začíná hra o všech-
no, nevede z ní cesta zpět.

Historické
Troja – Brad Pitt s mečem v ruce a vypracovanými svaly září v roli řeckého bo-

jovníka Achillea ve velkofilmu, který byl natočen podle příběhu starověké Iliady.

Pro mládež
Piráti z Karibiku – Krásná celovečerní podívaná o pirátech, tajemné mapě

a samozřejmě také o velkém pokladu.
Shrek 2 – Aby mohli žít šťastně až do smrti, musí se jet Shrek s Fionou nejdřív 

představit jejím rodičům do Království Za sedmero horami, a  tak je čeká další 
parádně ztřeštěné dobrodružství.

Medvědí bratři – Nádherný příběh inspirovaný starodávnými mýty a legenda-
mi! Dospívající a impulzivní chlapec Kenai se záhadně promění v medvěda a musí 
se najednou na svět dívat jeho očima.

Komedie
Post coitum – Film o vztazích, ze kterých se láska nevytratila, protože tam 

nikdy nebyla.
Pánská jízda – Hravé a vtipné vyprávění o tom, jak se pár dokonalých mužů 

dokáže vypořádat s takovou banální záležitostí, jakou je péče o domácnost.

DVD
Shrek 2, Jen počkej!, Piráti z Karibiku, Gothika, Troja, Den poté.

Koníčková J.

 Nové knihy ve fondu Městské knihovny

Vybraná data měsíce prosince
2. prosince 1647 věnoval císař Ferdinand III. za zásluhy a pomoc gene-

rálu Janu Šporkovi  titul barona, říšského svobodného pána a s ním lyské 
panství.. Hrabě Špork byl v armádní službě činný až do svých 80 let. Ještě 
před ukončením své kariéry byl jmenován generalissimem.

2. prosince 1859 se v Heřmanově Městci narodil Rudolf Ferdinand Kin-
ský, pozdější majitel lyského panství. 20. září se oženil s hraběnkou Marií 
Wilczekovou, se kterou měl 6 dcer.

12. prosince 1910 byly převzaty a do provozu uvedeny dva autobusy 
Laurin a Klement. Sloužily k dopravě mezi Benátkami a Lysou. Řidičem byl 
František Čermák a garážmistrem  Václav Kadeřábek. Oficiální maximální 
rychlost byla 25km/h, ta však byla údajně někdy překračována až takřka na 
dvojnásobek. Zajímavostí je, že jezdily na plných gumových obručích.

12. prosince 1952 zemřel v Praze slavný lyský rodák Bedřich Hrozný. 
Pocházel z rodiny evangelického faráře Václava Hrozného. Po absolvování 
gymnázia dal přednost  studiu orientalistiky před teologií. Studoval ve Vídni 
a během studií zvládl (vedle latiny a řečtiny)  deset orientálních jazyků. Nej-
známějším z jeho vědeckých počinů je rozluštění chetitské řeči. Vyučoval na 
Karlově univerzitě  a později (1939) byl i jejím rektorem. Roku 1947 obdržel 
za svou práci Státní cenu. Měsíc před smrtí, 12.listopadu 1952, přijal  jmeno-
vání akademikem nově ustavené Československé AV.

6. prosince 1958 zemřel v Lysé páter, historik Josef Vojáček
(*20.6. 1874).  Studoval práva, v r. 1897 byl vysvěcen na kněze. V r. 1903 při-
šel do Lysé jako katecheta. Byl velice společenský, ovládal všechny hudební 
nástroje. Je autorem  církevních skladeb, vlastivědného pojednání o Lysé n.L.
a okolních obcích. 

Mimo jiné napsal „Lysá nad Labem, grunty, domky a jejich majitelé“ 
(znovu vydána 2003). Jako talentovaný skladatel složil řadu duchovních 
skladeb mimo jiné „Tříkrálovou mši“. Čestný občan města Lysá n.L.

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

archívní materiál Muzea Bedřicha Hrozného

Ondřej Rašín,
Muzeum Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem
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Návštěva z Bamberka
Ve čtvrtek 4.listopadu 2004 navštívila Obchodní akademii v Lysé nad 

Labem skupina členů Sdružení rodičů a přátel německé školy Gymnasi-
um der Englischen Fräulein v bavorském Bamberku. Obě uvedené školy 
uzavřely v roce 2002 dohodu o spolupráci a pořádají společně různé akce. 
Rodiče německých studentů projevili zájem prohlédnout si školu, sezná-
mit se s učiteli  OA Lysá nad Labem a rodiči českých studentů. Setkání 
zahájila paní místostarostka Marcela Chloupková přijetím hostů na radni-
ci v Lysé nad Labe, při němž jim představila město a předala informační 
materiály. Předseda německého sdružení Johanes Bedruna přednesl po-
zdrav a poděkování za přijetí v českém jazyce.

Dále si hosté prohlédli budovu školy, obdivovali technické vybavení 
počítačových a jazykových učeben, členění učeben a kabinetů a upra-
venost veškerých prostor školy. Na  večeři prohovořili rodiče studentů 
obou škol společnou problematiku zapojení rodičů do dění školy a shodli 
se v tom, že  zájem rodičů je nedostatečný. Tuto skutečnost se obě školy 
budou snažit změnit právě  pořádáním akcí podobných  tomuto setkání.

RNDr. Ivana Dvořáková

V úterý 9. listopadu jsme 
navštívily děti v Mateřské ško-
le v Ostré. Nadchlo nás nově 
zrekonstruované prostředí škol-
ky, ve které jsme si připadaly 
doslova jako v pohádce. V šatně 
na nás pomrkávala spousta po-
hádkových postaviček v podobě 

nádherných věšáčků na oblečení, 
v herně nás hlídal nad kulisami 
zámku poletující tříhlavý drak.
I přes to, že bylo deštivé počasí,  
nám náladu pozvedlo i příjemné 
prostředí jednotlivých místností 
laděných do překrásných pastelo-
vých barev. K pohádkové školce 
patří i pohádky, které jsme si 
s dětmi četly, zasmály jsme se 
nad popletenou pohádkou, kterou 
jsme společně daly do pořádku. 

Pokračovaly jsme soutěžemi
o ceny, zatančily jsme si a nakonec 
nám děti zazpívaly písničky, které 
se ve školce naučily. Jelikož se 
nám ve školce opravdu moc líbilo, 
domluvily jsme si s dětmi další 
návštěvu ještě před Vánocemi. Do 
té doby nám děti slíbily nakreslit 

pohádkové postavičky a vyrobit 
papírové andělíčky, které potom 
vystavíme v naší knihovně. V pro-
sinci se tedy můžete přijít podívat 
do Městské knihovny v Lysé nad 
Labem na to, jak jsou děti ve škol-
ce šikovné. Chtěly bychom podě-
kovat Obecnímu úřadu a Botani-
cusu v Ostré, kteří věnovali krásné 
ceny pro děti. Na další návštěvu se 
těší knihovnice Jitka Koníčková
a Václava Šolcová.

Soutěžní dopoledne ve školce v Ostré

Návštěva Vídně
Dne 26.října pořádala naše škola ZŠ B. Hrozného exkurzi do hlavního 

města Rakouska-do Vídně.
Ráno jsme odjížděli od školy v 5 hodin, a to dvěma autobusy s počtem 

88 žáků a čtyřmi učiteli. Cesta ubíhala klidně, ale pomalu, naše silnice 
byly samá objížďka. Na hranicích v Hatích už žádné komplikace, oprav-
du jsme v EU. A pak do Vídně už jen 77 km. V 10.30 jsme vystoupili 

před zámkem Schonbrunn. Prohlédli jsme si zámek i přilehlou zahradu, 
která je tak obrovská, že by nestačil ani celý den. Pak jsme se přesunuli 
do centra k dvornímu hradu Hofburg. Na nádvoří zrovna probíhaly osla-
vy státního svátku Rakouska. My jsme se protlačili davy a pokračovali 
v prohlídce uliček starobylé Vídně, až jsme došli k Svatoštěpánskému 
dómu. Tento obrovský gotický chrám se mi pro svou monumentálnost 
líbil nejvíce. Když jsme se pokochali tou nádherou, vyrazili jsme na před-
poslední prohlídku, tou bylo přírodovědné muzeum.

Naše poslední vídeňské zastavení byl zábavní park Prátr. Myslím, že 
jednou z mála atrakcí, kdy se vám neuděla špatně od žaludku, je známé 
vídeňské kolo.

Nás ale strach neodradil a vyzkoušeli jsme létání hlavou dolů, po-
zpátku, nejrůznější horské dráhy, vystřelování do neuvěřitelných výšek 
nebo strašení v hrůzostrašných domech. Každý si našel nějakou atrakci, 
která vyhovovala jeho žaludku nebo peněžence. Večer byl park nádherně 
osvětlený a nám se nechtělo odjíždět.

Cesta domů proběhla hladce a v Lysé jsme vystupovali v 11 večer.
Za ten krásně prožitý den jsme se tak unavili, že určitě nikdo neměl 

problém usnout. To byl náš Den jazyků v praxi.
Denisa Musílková, 9.C

O nejkrásnějšího draka
Ten, kdo v posledních týdnech navštívil MŠ Pampeliška a nebyl zdejší, 

určitě zažil překvapení. Celé vstupní prostory totiž byly vyzdobeny desít-
kami nádherných draků. Kde se tam vzaly ?

Vznikly proto, že začátkem podzimu vyhlásila paní ředitelka MŠ sou-
těž „O nejkrásnějšího draka“ vyrobeného dětmi společně s rodiči. Drak 
nemusel být funkční, šlo jen o to, aby byl co nejveselejší, neobvyklý
a nápaditý. Hlavně aby při jeho výrobě strávily děti spolu s rodiči příjem-
né chvíle rodinné pohody.

Výsledek předčil očekávání. Sešlo se tolik krásných draků, že bylo 
velice těžké vybrat vítěze. Zkuste si představit draka třeba v podobě vese-
lého lva, Indiána nebo s kloboučkem na hlavě. A co takového, který je vy-
roben z kousků natrhaného barevného papíru, z alobalu, ze zmuchlaných 
kousků krepového papíru. Zkrátka nápadů bylo nepřeberné množství.

Paní učitelky nechaly výběr nejhezčího draka na rodičích, kteří vhazo-
vali svůj tip na vítěze do uzavřené krabice ( draci byli číslováni ).

3.11. se konalo v MŠ Pampeliška vyhlášení vítězů podzimní soutěže 
„O nejkrásnějšího draka“. Děti po slavnostním nástupu přednesly několik 
písniček a básniček o dracích a ti nejúspěšnější pak vystoupili na stupně 
vítězů. Sladkou odměnu dostaly všechny děti, protože si ji opravdu za-
sloužily.

Příjemný podvečer skončil posezením dospělých u kávy, koláčků
a volnou zábavou všech. Doufejme, že se při další akci setkáme opět
s pochopením rodičů a v tak hojném počtu. Děkujeme.

M. Hlaváčková
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Zástupy dětských lékařů po ordinačních 
hodinách

pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Prosinec 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. 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 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

Po 6.12. MUDr. Čerňanská

Út 7.12. MUDr. Matasová

St 8.12. MUDr. Chocholová

Čt 9.12. MUDr. Pokorná

Pá 10.12. MUDr. Pokorná

So 11.12. MUDr. Chocholová

Ne 12.12. MUDr. Chocholová

Po 13.12. MUDr. Čerňanská

Út 14.12. MUDr. Matasová

St 15.12. MUDr. Chocholová

Čt 16.12. MUDr. Pokorná

Pá 17.12. MUDr. Chocholová

So 18.12. MUDr. Čerňanská

Ne 19.12. MUDr. Čerňanská

Po 20.12. MUDr. Čerňanská

Út 21.12. MUDr. Matasová

St 22.12. MUDr. Chocholová

Čt 23.12. MUDr. Pokorná

Pá 24.12. MUDr. Čerňanská

So 25.12. MUDr. Matasová

Ne 26.12. MUDr. Chocholová

Po 27.12. MUDr. Čerňanská

Út 28.12. MUDr. Matasová

St 29.12. MUDr. Chocholová

Čt 30.12. MUDr. Pokorná

Pá 31.12. MUDr. Matasová

So 1.1. MUDr. Pokorná

Ne 2.1. MUDr. Pokorná

Naše populace stárne, zvyšuje se 
počet osob závislých na pomoci dru-
hých, a tak se hledají různé možnosti 
péče. Protože má domácí péče své vý-
hody a přednosti, a naše zkušenosti to 
potvrzuji, rozvíjí se v České republice 
od začátku devadesátých let, v našem 
nymburském regionu od roku 2001.

Změna filozofie v péči o zdraví 
směrem od ústavní péče k rodině se
v zahraničí uskutečňuje již od počátku 
sedmdesátých let minulého století. 
Proto můžeme čerpat ze zkušeností ze-
jména evropských států, kde je domácí 
zdravotní péče již v plném rozkvětu.

Domácí zdravotní péče je zvláštní 
ambulantní péče, která navazuje na péči 
nemocniční. Pomáhá. zkracovat dobu 
hospitalizace a léčení, tím se snižují 
náklady na zdravotní péči, je levnější 
než lůžko v nemocnici nebo LDN.

Tento ekonomický aspekt ovšem 
převyšují výhody pro nemocného. 
Vlastní domácí prostředí blahodárně 
působí na psychickou pohodu, ne-
mocný se rychleji uzdravuje, je dříve 
soběstačný, zkracuje se doba léčení. 
Nemocný nestrádá po citové stránce, 
protože má kolem sebe rodinu, přátele, 
nedostává se do úplné sociální izolace. 
A i taková situace, jakou je odchod ze 
života, se může v některých případech 
uskutečnit doma v kruhu svých blíz-
kých a s pomocí domácí péče a ošetřu-
jícího lékaře.

Zkušené zdravotní sestry provádějí
v domácnosti aplikaci i nácvik aplikace 
inzulínu, ošetřování ran, rehabilitační 
ošetřování nejen po mozkových přího-
dách, nácvik soběstačnosti, ale i zau-
čení rodiny v péči o ležícího pacienta,
s možností zapůjčení potřebných po-
můcek, odběry biologického materiálu, 
péči o stomie a další úkony. Pracují
v nepřetržitém provozu 24 hod denně
7 dní v týdnu dle ordinace praktického 
lékaře nebo po dobu 14 dnů dle ordina-
ce ošetřujícího lékaře z nemocnice.

Domácí zdravotní péče není mysli-
telná bez pomoci pečovatelské služby. 
V některých regionech nám mohou zá-
vidět právě možnosti naší pečovatelské 
služby, která u nás komplexně zajišťuje 
pomoc seniorům a zdravotně postiže-
ným občanům v domácím prostředí 
nejen ve městech, ale i v obcích.

Pokud mohu hovořit o rozsahu 
služeb, poskytujeme v domácnosti kli-
enta úkony dle platné Vyhlášky MPSV 
ČR 1821 1991 Sb. - pomoc s osobní 
hygienou, dovoz obědů s podáním 
jídla, příprava snídaně, večeře, podání 
léků a další jednoduché ošetřovatelské 
úkony, dohled, nákup, pochůzky, práce 
v domácnosti, úklid bytu včetně mytí 
oken apod. Ve středisku osobní hygieny 
provádíme celkovou koupel, pedikúru 
a praní prádla. Obtížně pohyblivým 
občanům, pro něž je koupání doma ne-
možné, zajistíme dovoz naším autem.

Aktuálně reagujeme na změnu zdra-
votního stavu klienta, dle potřeby zajis-
tíme komplexní péči včetně víkendů
a svátků. Spolupracujeme s rodinnými 

prislušníky, tak aby mohli o své blízké 
pečovat co nejdéle právě v domácím 
prostředí.

Ke spokojenému stáři patří při-
měřená aktivita a společenský život, 
proto připravujeme v rámci jednotli-
vých středisek různé kulturní akce ke 
Dni matek, ke Dni seniorů, vánoční 
posezení. Některé akce organizujeme 
společně pro celý region okresu např. 
Setkání na Cidlině, výlety, divadla,
a pro Středočeský kraj soutěž s kultur-
ním programem Šikovné ruce našich 
seniorů v Lysé nad Labem.

V současné době poskytujeme péči 
cca 1200 klientům, z nichž 56 % žije 
ve městech a 44% v obcích. V regionu 
máme celkem 90 obcí a z toho v 80ti
z nich zajišťujeme služby. Podle do-
stupných informací víme, že nejsou 
všude vytvořeny podmínky tak, aby 
se sociální služby dařilo zabezpečovat 
zejména v menších obcích. Máme 
vybudovanou síť 6 středisek osobní 
hygieny, zázemí pro pečovatelky
a zdravotní sestry ve městech Lysá nad 
Labem, Milovice, Nymburk, Sadská, 
Poděbrady, Městec Králové, denní 
stacionáře pro seniory v Poděbradech 
a v Milovicích.

Předností naší organizace je prová-
zanost zdravotní a sociální péče. Často 
se činnosti zdravotní sestry a pečova-
telky prolínají u jednoho klienta, vzá-
jemně si pomáhají tak, aby se každému 
občanovi dostalo potřebné komplexní 
péče na odborné úrovni a mohl žít spo-
kojeně ve svém domově.

Žádat o tuto péči můžete v nemocni-
ci, u svého praktického lékaře, nebo se 
informovat na tel. číslech naší organiza-
ce Centrum sociálních a zdravotních 
služeb, ředitelství Lipanská 721/III, 
290 01 Poděbrady, tel. 325 626 352. 
Rádi Vám pomůžeme.

Kontakty na jednotlivá
střediska naší organizace:
Lysá n./L., nám. B.Hrozného 1722
 tel. 325 551 353
Nymburk, Velké Valy 995
 tel: 325 512 440
Poděbrady, Mírová 1217
 tel: 325 626 086
Městec Králové, Míru 530
 tel. 325 643 640

Součková Věra,
vedoucí střediska Lysá nad Labem

Blíží se čas vánoční, chtěla bych 
proto všem občanům a klientům popřát 
příjemné prožití vánočních svátků,
v novém roce mnoho zdraví, spokoje-
nosti a pohody. Všem, se kterými bě-
hem roku spolupracujeme, bych chtěla 
poděkovat za dobrou spolupráci. Velice 
si jí vážím a věřím, že i v příštím roce 
bude našemu společnému úsilí odmě-
nou spokojený úsměv na tváři našich 
starších spoluobčanů.

Součková Věra,
Centrum sociálních a zdravotních 
služeb Středisko Lysá nad Labem

Domácí péče v našem regionu

Město Milovice
vyhlašuje opakované výběrové řízení

na obsazení místa vedoucího oddělení 
správy majetku města. 

Podmínky výběrového řízení
jsou zveřejněny na stránkách města Milovice 
www.mesto-milovice.cz, na úřední desce městské-
ho úřadu Milovice, případně je možné je vyžádat 
telefonicky na č.tel.: 325 577 203.

Uzávěrka přihlášek
je 27.12.2004. v 16.00.

Boris Csillagi, tajemník MěÚ
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Drogová scéna prodělala od začátku roku výrazné změny. Tradičně 
užívaný heroin ustoupil, zřejmě díky vysoké ceně a všeobecně menší do-
stupnosti, do pozadí, vzrostl počet uživatelů Subutexu (hojně zneužívaný 
lék na léčbu závislostí na opiátech) a především pervitinu. Ten má, oproti 
tlumivému heroinu, účinky zcela opačné -- povzbuzující. V důsledku pak, 
kromě psychické závislosti, často vyvolává nejrůznější toxické psychózy 
a stihomamy. Kromě pervitinu se stále hojně užívá již zmíněný Subutex 
- lék, který má dopomoci uživatelům opiátů k abstinenci. Je však často ne-
rozvážně předepisován lékaři, kteří špatně, případně vůbec nesledují jeho 
dávkování, takže medikace postrádá smysl. Má se užívat ústně, mnoho 
závislých však tabletu rozpouští a užívá nitrožilně, což je vůbec jedním
z největších problémů. Pevné částice, obsažené v tabletě, se velice špatně 
rozpouštějí a devastují tak žilní systém. To má za následek především vznik 
abscesů (ložiska hnisu), které můžou následně způsobit otravu krve. Věkový 
průměr uživatelů se pohybuje kolem 22 let, nejčastějším způsobem užívání 
drog je nitrožilní injekční aplikace.

Terénní program Lysá nad Labem, který je ve městě realizován občanským 
sdružením Semiramis od 1. 7. 2003 se dlouhodobě jeví jako jedna z nedíl-
ných součástí systému sociální péče. Je to patrné ze statistik, které uvádějí 
například 2500 vybraných injekčních stříkaček během tří čtvrtletí letošního 
roku. O tom, že program má smysl svědčí však nejen počet stříkaček, ale i 
narůstající zájem ze strany lidí, kteří mají s drogou problém - at‘ jsou to sa-
motní uživatelé nebo jejich rodiče a příbuzní, kteří se na pracovníky K-centra 
Nymburk obracejí. A proto je důležité v započaté práci pokračovat.

K-centrum
Centrum protidrogové prevence o.s.SEMIRAMIS Velké 

Valy 995, Nymburk 288 02 Tel.: 325 514 424

Lukáš Gilányi, DiS.
Vedoucí Terénních programů K-centra Nymburk

Situace na drogové scéně v Lysé nad Labem a okolí 

V prosincových listech vás seznámíme s  registrovaným významným kra-
jinným prvkem opukový lom v Lysé nad Labem. 

Opuštěný opukový lom se nachází na sever od zámeckého parku a zahr-
nuje v sobě vlastní lomovou stěnu vysokou místy až 17 m, navážky lomové 
hlušiny o mocnosti místy i  10 m a bývalou kolonii dřevěných domků z první 
čtvrtiny 20. století. 

První zmínky o existenci lomu jsou doloženy k počátku 18. století, kdy 
byl lom nazýván panským lomem. Kámen se zde lámal nepřetržitě do 70. let 
20.století a je z něho postavena prakticky celá část staré zástavby města. 

V lomové stěně, nyní pozvolna zarůstající dřevinami, je patrné střídání 
dvou typů svrchnokřídových sedimentů – písčitých slínovců a spongilitů 
(křemičitých vápenců). Ve zdejším lomu se těžily především tmavošedé až 
lehce modrošedé, masivní, pevné spongility. Tyto spongility jsou usazeninami 
moře, které v svrchní křídě pokrývalo značnou část Čech, a řadíme je k jizer-
skému souvrství. 

Lokalita však není zajímavá pouze odkrytou lomovou stěnou, ale i pale-
ontologickými nálezy. V roce 1899 zde nalezl školní ředitel p. Krauskopf 
úlomky velkých kostí a na nález upozornil Národní muzeum v Praze. Pozděj-
šímu systematickému výzkumu se věnoval prof. A. Frič - ve své době největší 
odborník na paleontologii křídových usazenin. Nalezené pozůstatky byly 
označeny jako zbytky plesiosaurida. Kromě kosterních pozůstatků velkých 
ještěrů zde byly nalezeny ještě zbytky chrupavčitých i kostnatých ryb, žralo-
ků, korýšů, hlavonožců, plžů a hlavně mlžů.

Významný krajinný prvek je vzhledem k přítomnosti zástavby registrován 
především v blízkosti vlastní lomové stěny. Cílem jeho ochrany je samozřej-
mě zabránit ničení lomové stěny a dále informovat veřejnost o geologickém 
utváření místa. Důležité je také odkrýt souvislosti mezi přírodním bohatstvím, 
v tomto případě výskytem kamene, a vznikem a podobou historického osíd-
lení našeho města. 

Za odbor ŽP, Stanislav Svoboda

Přírodní rezervace a významné krajinné prvky
 v Lysé nad Labem a okolí
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Ani jídlo, ani pití, ani svátečně 
uklizený byt, ba ani dárky nejsou 
schopny dát Vánocům jejich neo-
pakovatelnou atmosféru. Mnohokrát 
jsme se o tom přesvědčili. Čekali 
jsme s plnými žaludky v naklizeném 
pokoji, kdy se to dostaví – a ono nic. 
Místo povznášející slavnostnosti jen 
tíživá prázdnota. Ani vánoční hudba 
a pohádky v televizi ji nerozptýlily. 
Tak mnoho jsme od těch tří sváteč-
ních dnů očekávali a tak žalostně 
málo jsme dostali. Investovali jsme 
do nich čas, peníze i fyzické nasazení
a výsledek nás zklamal. Poprvé jsme 
to pokládali za nedopatření. Když se 
to stalo pravidlem, zahořkli jsme. 
Stali jsme se vůči Vánocům cyniky. 
Ale cynismus není konstruktivní po-
čínání. Cynismus je pokus obelhat 
sám sebe, devalvovat to, co nedoká-
žu uchopit, a snaha zbavit se výčitky, 
kterou kvůli tomu cítím.

Jídlo, pití, svátečně uklizený byt 
ani dárky nestojí proti duchu Vánoc. 
Pro jejich naplnění je to prostě pouze 
málo. Vánoce, které začínají i končí 
těmito projevy, jsou jako rám bez 
obrazu. I rám lze samozřejmě nějaký 
čas obdivovat a těšit se jím. Čím je 
zdobnější – tedy dražší – tím déle to 
většinou vydržíme. Nakonec však 
člověk vždycky dospěje k závěru, 
že mít na stěně pouze prázdný rám, 
je trapné. Právě v tomto momentě se 
v nás něco zlomí a my na Vánoce 

vnitřně rezignujeme. Z času radosti
a veselosti si tyto sváteční dny 
přeřadíme do kategorie únavných 
a deprimujících: tlačenice na tržiš-
tích, tanec kolem rozpálené trouby, 
strojení stromečku a zabíjení kapra. 
Zase mě to čeká! A nejhorší je, že se 
tím nic nezmění. Až to skončí, budu 
jen vyprázdněnější a zase o pár kilo 
těžší.

Do vánočního rámu lze vkládat 
různé obrazy. Ten mistrovský ovšem 
vykreslili bibličtí evangelisté Ma-
touš a Lukáš. Zachytili na něm Jose-
fa s Marií, jesle a v nich dítě. Vypadá 
úplně stejně jako naše děti. Liší se 
však od nich tím, že není pouze lid-
ským, ale i Božím dítětem. V Betlé-
mě to poznaly jenom hvězdy a andě-
lé. Po tom, co z tohoto betlémského 
dítka vyrostl jednající muž, jsme na 
něm božské rysy schopni rozpoznat
i my. Vidíme totiž, že svým jednáním 
nesleduje svůj, nýbrž náš prospěch. 
Tím se od nás zásadně liší! Tato jeho 
jinakost nás fascinuje. Vzpíráme 
se jí, současně však v hloubi nitra 
cítíme, že je to jediný nosný přístup 
k životu. Vrátit Vánocům jejich ne-
opakovatelnou atmosféru znamená 
dokázat pohlédnout tímto směrem 
- k lásce, která nehledá svých věcí. 
Otevřené kostely nám v tom chtějí 
pomoci.

Emanuel Vejnar,
evangelický farář

se sjeli účastníci tradičního plesu 
hraběte Šporka. Než se dojelo do 
cíle, navštívili našinci dosud veřej-
nosti neotevřené expozice zámec-
kých interiérů v Mníšku pod Brdy. 
Byla to milá pozornost paní sta-
rostky Saši Merunkové ( manželky 
moderátora Zbyňka Merunky ) vůči 
nám Lysákům. My jsme se za to pak 
víceméně odměnili vykoupením 
výrobků Merunkovy cukrárny, jichž 
receptury pocházejí od Merunků
z Lysé nad Labem ( dnes řeznictví 
Fiala ).

Pokračovali jsme obědem v 
příjemném příbramském Švejk - 
restaurantu a pak si pěkně v tempu 
prohlédli zajímavé Hornické muze-
um na Březových horách. Předple-
sový program totiž zahrnoval ještě 
jednu lahůdku, návštěvu rozkošného 
barokního kostelíka na Makové 
hoře, čnícího vysoko nad vltavským 
údolím. Pan Dominik Richter nám 
věnoval o stavbě stručné povídání
a po pietním zamyšlení jsme se 
zaposlouchali do Mozarta v nád-
herném podání zpěvačky Libušky 
Myřatské.

Pak se již stačilo ubytovat
v nedalekých hotelích a sejít se na 
29. plese. Sto šedesát přítomných
v hotelu Solenice přímo nad hrází Or-

lické přehrady snad už nepřekvapily 
tradiční celonoční hody, bezchybné 
výkony herců v dvouaktovém mu-
zikálovém setkání šporkovského 
domu s Mistrem Matyášem B. Brau-
nem a jeho uměleckým doprovodem 
a radostí znějící tóny dvou hudeb 
na dvou parketech. Z programu je 
třeba vyzdvihnout již jmenovanou 
zpěvačku, která si v půlnoční scéně 
vynutila opakování árie z Pucciniho. 
Na kvality dalších herců - zpěváků, 
J. Bittnera, F. Jirouska, P. Průchy,
T. Březiny a J. Havelkové, jsme si již 
prostě zvykli.

Málem bych zapomněl na kouzel-
né zpestření. V 23 hodin jsme vyšli 
na vyhlídkovou terasu a pozorovali 
efektní ohňostroj, který osvětloval 
Vltavu pod námi.

Dopoledne se opět dobře pojedlo 
způsobem „brunch“ a pak se hosté
v dobrém rozpoložení rozjeli domů. 
Všichni se už těší na ten příští ples, 
jubilejní ! Škoda, že Lysé chybí 
komorní prostředí pro takovou akci. 
Kladnou stránkou našich výjezdo-
vých plesů je, že tři sta let starý 
Špork dokáže po vlasti naši Lysou 
hezky reprezentovat a trochu tak 
eliminovat ostudnou lyskou kampaň 
- ohledně obchvatu města.

Ing. Bohumil Kolací

Tak už po devětadvacáté...

Vy si ne-
dáváte před-
sevzetí? Ale 
to je škoda, 
opravdu ško-
da. Pravda, 

ono se to jeví už jaksi jako 
přežitek, určité staromilství. 
Je všeobecně známo, že to, co 
si člověk umíní, stejně nedodr-
ží. Typické je to s kouřením.
V silvestrovské noci zamáčkne
v popelníku poslední cigaretu. 
Ale po dobrém novoročním 
obědě si dá svou kávičku
a k té přece nezbytnou ciga-
teru. Jedna přece neublíží. 
Taková léta kouřil a nic se 
nestalo. Ono však nejde jen 
o kouření - i když Minister-
stvo zdravotnictví varuje, že 
kouření škodí / ono namnoze 
škodí i to ministerstvo /. Pře-
ce jen stojí za to ohlédnout se 
a podívat dopředu. To každý 
uzná, ovšem jen tak ohlédnout 
se, to je trochu málo. Je dobře 
si o všem náležitě promluvit 
a pěkně z očí do očí. Sám 
se sebou. Postavit se před 
zrcadlo a nestydět se svlék-
nout. Prohlédnout si opravdu 
kriticky celé tělo - břicho, 
boky, paže a záda. Možná se 
spokojeně usmát a říct si, je to
v pořádku. Nebo - naopak 
rozhodnout se, že to tak nelze 
nechat, pěkně se napřímit a říct 
si, jak to s tou postavou bude 
dál. Nejde však jen o tělo, ale 
i o duši a čas. Každý se v sobě 
nejlépe vyzná a třeba si i při-
zná, co by nejlépe měl a chtěl. 
Nemusí. To nejsou výňatky
z vyhlášek nebo snad recepty
z osvědčené kuchařky ani ci-
táty z pouček společenského 
chování dle Gutha Jarkovské-
ho. Stejně tak by bylo nesmysl-
né napsat nějaký seznam  před-
sevzetí. To prostě nelze, každý 
nejlépe ví, co od sebe může 
chtít a jak vysoko svou laťku 
nasadit. Jen neříkat, že to nejde 
- chce to chtít. Kdyby někdo 
opravdu nevěděl, napoví mu 
Kipling ve svém „Když“. Bylo 
by ovšem zbytečné napsat si 
desítky předsevzetí a stejně 
žádná neplnit. Do roka by si 
jich každý mohl napsat alespoň 
pět. A plnit je. Nedat si však ta-
ková, která se tak jako tak musí 
udělat. Naopak právě to, co už 

je dlouho odkládáno v dobré 
míře, že se to samo jaksi vytratí 
do ztracena. Kdepak nevytratí! 
Určitě se časem na to nabalí 
další problémy. Člověče, nic 
si nenalhávej - tu pravdu ne-
změní, lhát je umění. Tak tedy 
v roce pět se o sto šest se vším 
vypořádej. Odměnou pak je 
příjemný pocit, že to věčně od-
kládané, je konečně vyřešeno. 
Básník říká „Nevěřme nikomu 
na světě širém, nemáme jed-
noho přítele tam...“. Proč ale 
svět? Jsme malý národ upro-
střed Evropy, tady by skutečně 
mohl být zemský ráj na pohled. 
Chce to jen všichni společ-
ně opravdu chtít. Ale jedno 
společné předsevzetí bychom 
mohli učinit my v ryze českém 
městě uprostřed české země, 
ve které je nejstarší univerzita
a byl učitel národů a ještě mno-
hé, na co můžeme být hrdi. 
Měli bychom si předsevzít, že 
budeme i nadále Čechy a že 
budeme hovořit česky. Tak, 
aby se do našeho jadrného ja-
zyka nevplétala cizí, často zko-
molená slova. Ta používat jen 
tam, kde je to profesně přímo 
nezbytné. Náš národ zažil už 
v době habsburské monarchie 
změť trapně pomísených slov. 
Už Tyl ve svých hrách zdůraz-
ňuje poněmčené švadrodění, to 
„bisl bémiš - bisl dojč“. A ve 
druhé světové válce dvojjazyč-
né nápisy, v květnových dnech 
pak rychle přetírané. Není 
třeba mluvit jen spisovně, ale
v čase vánočním a novoroč-
ním, v té době svátečně říkat 
všechno hezky česky, tak 
abychom si rozumněli, až nám 
celý rozbouřený svět bude zá-
vidět. A ještě jedno předsevze-
tí. Bylo by skvělé vidět po No-
vém roce jak ti, co se názorově 
rozcházejí, si podávají ruce
a s úsměvem si vysvětlují, jak 
zbytečné to bylo, ne ve zlém, 
často jen špatně pochopené.
A pokud se podaří třeba
i zásluhou slov v „Listech“, že 
se začnou vzájemně uznávat
a říkat si to s pokorou naší 
líbeznou mateřštinou, pak by 
nám všichni kolem mohli zá-
vidět naše předsevzetí. Možná 
se to někomu jeví jako sen - ale 
sny mizí tím, že se uskuteční.

šonda

Předsevzetí
12/2004 LISTY města Lysé nad Labem NAPSALI NÁM

Hvězdy, andělé a my 



14 15

Díky, ale...
Jeden z bodů volebního programu ODS v Lysé nad Labem má, vybu-

dovat nový chodník v jednosměrné ulici Okružní, Sídliště Lysá nad La-
bem. V této ulici nebyl žádný chodník vlevo ani vpravo. Tento požadavek 
byl vyslyšen a chodník byl od školky Pampeliška až k domu čp. 1463 
vybudován. Finanční úspora 21 000 Kč. Díky za něj, ale..., v nejhorším 
úseku nebyl dokončen, jelikož nebyl vykácen strom, dvoják-bříza.

A tak hlavně maminky s kočárky musí na konci chodníku vstupovat do 
silnice. Nyní se blíží datum, kdy je možné po skončení vegetace stromy 
kácet. Proto apeluji touto cestou na vedení města, aby na to nezapomnělo 
a strom byl pokácen. A v roce 2005 byl tento chodník dokončen. Pro bez-
pečnost dětí, maminek, ale i starších osob.

Pokud by byly námitky stran břízy, lze říct jedno. Na domě čp. 1463 
bylo provedeno zateplení a přesto krajní byty zápasí s vlhkem. Bříza 
velice stíní.

Na tomto místě stejně zůstanou další 4 listnaté stromy, které dobře 
porostou, a to jistě stačí.

Děkuji za pochopení. Pak bude možné slůvko, ale... odstranit a plně 
poděkovat.

Příjemné svátky vánoční všem přeje
Zdeněk Veselý

Vážená paní místostarostko,
neodpověděla jste do jaké skupiny patří vojáci základní služby, 

kteří nezaplatili poplatek za popelnice. Jaký mají postih?
Předem děkuji:

Jaroslav Mládek,
Na Vysoké mezi 470, Lysá nad Labem

Po vyčerpávající obsáhlé odpovědi na dopis občanu Jaroslavu 
Mládkovi  v minulém čísle (téma: Poplatek za odpad pro vojáky 
základní vojenské služby) došel další dopis od jmenovaného. 

Vojáci základní služby, kteří nezaplatili poplatek za popelnice, 
byli zařazeni mezi neplatiče stejně jako kdokoliv jiný.  Byl jim zaslán 
dopis upozorňující na tuto skutečnost a přiložena složenka k úhradě. 
Pokud ani poté nedošlo k zaplacení, obdrželi platební výměr vč. 50% 
navýšení dlužné částky. Pokud ani tuto sumu neuhradili, dochází 
k vymáhání soudní cestou.   Marcela Chloupková

V Lysé nad Labem na rozhra-
ní mezi náměstím Dr. Bedřicha 
Hrozného a náměstím Mistra Husa 
stojí dům čp. 177. Starší generace 
si pamatuje, že zde bylo řeznictví

a uzenářství rodiny Šulců. Po roce 
1948 se zde vystřídaly prodejny 
ovoce a zeleniny. Před lety vznikl 
o tento dům spor. Město chtělo po-
stavit nový moderní objekt, ale za-
bránili tomu památkáři. Jednání v 
kině bylo za přítomnosti veřejnosti 
a debaty byly prudké. Dům je po-
važován za památku a památkáři 
zvítězili, město ustoupilo.

První zmínka o tomto domě
v knize katechety Vojáčka je
v roce 1654. Původně to byla cha-
lupa, majitel jménem Václav Piter-
na byl rolník a také starší rychtář. 
Vystřídalo se několik majitelů a z 
chalupy se stala hospoda. V roce 
1744 po bitvě u Kolína, sem přijeli 
pruští princové, Jindřich a Vilém,
a odpočívali zde. Hospoda dvakrát 
vyhořela, znovu byla obnovena
a stále se střídali majitelé. V tomto 
hostinci byla 32 let důstojnická jí-
delna a v prvním poschodí čítárna. 
Ve dvoře byla maštal pro 5 koní, 
užíval ji zdejší rytmistr. Od roku 
1909 byl majitelem František Šulc, 
který hospodu zrušil. To vše byla 
historie. Vrátím se k současnosti.

Dům je v havarijním stavu, 
kromě drobných úprav ve pro-
spěch prodejny, nikdo nepamatu-
je nějakou větší opravu. Z toho 
vyplývá, že asi 100 až 150 let je 
stále ve stejném stavu. Nejedná se 
jenom o fasádu, na tu už si Lysáci 
zvykli, ale tisíce návštěvníků při 
výstavách jen nevěřícně kroutí 
hlavou. Dům je zdevastován, ně-
kolik centimetrů široká prasklina 
na východní straně zdi napovídá 
možné zřícení. Ještě horší pohled 
je na střechu a komíny. Obojí je 
v katastrofálním stavu. Střecha je 
pokryta starými ( 150? let ) taška-
mi, je vidět zřetelné uvolnění, a tak
i střecha hrozí zřícením. Denně 

kolem budovy projíždějí stovky 
těžkých nákladních aut a kamionů, 
ty všechny působí otřesy půdy,
a tak jednou cihly z komínů a taš-
ky ze střechy budou padat. A kam 

by spadly? Bohužel na chodník 
kolem budovy, kudy denně pro-
cházejí tisíce občanů a maminky 
s kočárky. Já se tomuto chodníku 
raději vyhnu.

Dům stojí na rušné křižovatce
a je v něm prodejna Jednoty. Do 
ní neustále dojíždějí nákladní auta 
se zbožím. Při tom parkují tak, 
že křižovatka je nepřehledná. Při 
dnešním provozu aut zde hrozí ne-
bezpečí havárií. Součástí domu je 
ve dvoře cizinecká prodejna, která 
rozhodně nepatří k památnému 
objektu.

Majitelem je Jednota, která zde 
má prodejnu. Je dobře zásobována 
ale, vážená Jednoto, byly doby, 
kdy při jménu Jednota jsme vždy 
viděli reprezentativní prodejnu. 
Ta bohužel v Lysé na náměstí ne-
existuje a mohu s určitostí tvrdit, 
že objekt nevyhovuje předpisům
a nařízení Evropské unie, následky 
nechci předpovídat.

Vážení památkáři, Vaše činnost 
v naší republice je jistě záslužná, 
ale vůči Lysé máte dluh. Už slyším 
tvrzení, že rozpočet nedovolí tuto 
památku zrekonstruovat. Možná, 
že se někdy opravují památky, 
které nejsou tak důležité jako dům 
177. Před lety jsem v Nymbursku 
uveřejnil svůj článek a přiznám 
se, že jsem propagoval zbourání.
V zápětí mi, také v Nymbursku, 
jeden soudruh památkář vyhrožo-
val, ale to bylo vše, nač se zmohl. 
On a ani jeho kolegové z té doby 
pro dům 177 nic viditelného neu-
dělali.

Vážená Jednoto, vážení pa-
mátkáři, já Vás nekritizuji, já 
jen jako Lysák chci, aby dům, 
který je bolavým místem na 
našem náměstí, byl bezpečný
a důstojný. kol-

Výzva Jednotě a památkářům
INFORMACE 12/2004 LISTY města Lysé nad Labem

V podatelně Městského úřadu v Lysé nad Labem je 
možné podepsat petici „Zastavme vraždění na českých 
silnicích“. Celý text petice je k nahlédnutí tamtéž.

redakční rada

... i v letošním školním roce pro-
běhla v našem městě již známá akce 
„Děti pomáhají dětem“ aneb hnutí 
„Na vlastních nohou“. Připomíná-
me, že zakladatelkou tohoto dětské-
ho hnutí je paní Běla Gran Jensen, 
Norka českého původu.

Jak celá akce probíhá? Děti 
nejprve kreslí stonožky a potom 
je prodávají v týdnu, který je vy-
hlášený jako „Stonožkový týden“.
A tak každý rok potkáváte v ulicích 
žáky naší školy. Zastavují Vás
a vysvětlují, na jaké účely je finanč-
ní částka věnována. Jedno je ale 
nám všem společné - získat co nej-
větší částku na pomoc dětem, které 
naši pomoc potřebují. Bez Vás by-
chom to ovšem nedokázali. Letos 

bylo naším cílem získat finanční 
obnos na stále ještě povodněmi zni-
čenou školu v Ledči nad Sázavou a 
pro děti po tragédii v Beslanu.

Výsledkem našeho společ-
ného snažení je vybraná částka
30 319,50 Kč, která byla pouká-
zána na stonožkové konto. My, 
stonožkové děti, jsme rády, že byla 
naše akce úspěšná. Konečná částka 
nás přesvědčila o tom, že nám osud 
druhých není lhostejný.

Děkujeme Vám všem, kteří jste 
svým osobním příkladem ukázali 
nám dětem, jak se mají lidé k sobě 
chovat. Děkujeme za Vaše poro-
zumnění a vstřícnost k celé akci. 
Vaše stonožkové děti a učitelky.

Jana Krausová

Vážení stonožkoví přátelé...
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Lysin má připomínky k navrho-
vané trase

1.)K trase obchvatu: Trasa ob-
chvatu města vychází z územního 
plánu velkého územního celku (VÚC) 
Mladá, schváleného vládou ČR v roce 
1994. Trasa obchvatu byla zakotvena 
rovněž v územním plánu sídelního 
útvaru (ÚPSÚ) Lysá nad Labem, 
schváleném zastupitelstvem města 
29.6.1998. Obchvat znamená přemís-
tění průtahové komunikace ze středu 
města do okrajové části katastrálního 
území. Dosavadní námitky Lysinu pro-
ti navržené trase nebyly akceptovány 
hlavně z těchto důvodů:
-  nelze vést trasu v katastru Milovic 

a Ostré,
-  neexistuje žádná variantní trasa, z 

technického hlediska jde o jedině 
možnou trasu, vybranou na základě 
mnoha kritérií.

Námitky Lysinu byly několikrát 
na různých úrovních odmítnuty jako 
nereálné.

Lysin obviňuje liknavostí úředníky 
že zahájili stavební řízení pozdě

2.)Obvinění úředníků z lik-
navosti vyplývá z neznalosti
a nepochopení Lysinu, jak probíhá 
stavební a správní řízení. Termíny a 
náležitosti jsou dány zákonem, staveb-
ní úřad nemůže o své vůli projednávání 
urychlit - nemůže jednat bez podnětu. 
Všechny doklady nutné ke stavebnímu 
povolení investor stavby (Krajský úřad 
SK) v termínu přerušeného stavebního 
řízení doplnil. Časově nejnáročnější 

byla fáze výkupu pozemků, kdy se v 
jednom případě nepodařilo pozemek 
vykoupit vůbec. To vedlo k úpravě 
projektu bez změny trasy, ale za dale-
ko větších nákladů na realizaci. Další 
zpoždění 10 měsíců vzniklo dvojím 
odvoláním Lysinu proti rozhodnutí o 
kácení dřevin v trase obchvatu (šlo 0 5 
polosuchých švestek).

Lysin zdůrazňuje, že nejedná
v rozporu se zákonem

3.)Lysin využívá zákon takovým 
způsobem, že jej vlastně zneužívá. 
A námitka podjatosti vůči hejtmanovi 
a všem krajským úředníkům je osvěd-
čeným obstrukčním klackem, jak vše 
zpozdit o nejméně půl roku. Lysin si 
neuvědomuje, že vynaložené náklady 
na přípravu projektové dokumenta-
ce se pohybují řádově ve vysokých 
částkách. Stavba obchvatu byla řádně 
připravována podle územního plánu
a na základě toho byly tyto prostředky 
vynaloženy. Dalším protahováním
a posouváním začátku stavby narůstají 
budoucí náklady současně s tím, jak 
rostou ceny stavebních prací. Nezane-
dbatelné je i to, že se zhoršuje životní 
prostředí ve městě.

Lysin uvádí, že Stavební úřad jedná 
v rozporu se zákonem

4.)Stavební úřad jednal úzkostli-
vě právě podle zákonů, protože po-
stoje Lysinu jsou všeobecně známé. 
Stavební úřad se nedopustil žádného 
pochybení a nezpůsobil žádné zdržení.

Lysin žádá v připomínkách při 
stavebním řízení rekonstrukci Mírové 

ulice s asf. povrchem 5.)Rekonstrukce 
ulice Mírová podle návrhu Lysinu je 
technickým nesmyslem. Vozovka patří 
Středočeskému kraji, chodníky a sítě
v zemi Městu Lysá nad Labem. Nelze 
dělat asfaltový povrch vozovky, aniž 
by se vybudovala nová kanalizace. A 
navíc nelze uzavřít jediný průtah měs-
tem, aniž by se vědělo, kudy pojedou 
tisíce vozidel denně. Názor Lysinu v 
tomto bodě je naprosto laický. Lysin 
vyjadřuje pochybnost o pokračování 
výstavby obchvatu po dokončení I 
etapy. V odvolání Lysin uvádí pod-
jatost hejtmana a všech pracovníků 
krajského úřadu.

6.)„Obchvat I. etapa“ znamená, 
že budou následovat etapy další. 
Do přípravy II. etapy již bylo vlo-
ženo odhadem 5 mil.Kč. O dalších 
etapách hovořili hejtman SK p.Bendl 
dne 30.8.2004 a náměstek hejtmana 
p.Vyšehradský 25.10.2004. Podle 
jejich odhadu bude výstavba celého 
obchvatu rozložena etapově do pěti let 
s celkovými náklady 450-500 mil.Kč. 
Pochybnost o slovech hejtmana
a jeho náměstka je podjatostí ze strany 
Lysinu. Lysin říká: „Co není obsaženo 
ve stavebním povolení, nikdy nevy-
můžete“. Dovedeno do konce: není-li 
stavební povolení, nebude nic.

Předposlední dva body sobotního 
prohlášení ukazují pravou tvář Lysi-
nu a smysl jejich činnosti ve městě. 
Ono jde vlastně o politiku. Členové 
Lysinu v minulých volbách neuspěli 
ani ve stranách, ani jako jednotlivci. 

Proto nyní torpédují anebo alespoň 
znepříjemňují veškerou činnost vedení 
města. Důkazů je celá řada. Jedním
z nich je čerstvý případ zdržení re-
konstrukce Poděbradovy ulice. Město 
zaplatilo o 275 tis.Kč navíc.Město 
hledá právní ochranu úřadu a jejich 
pracovníků vůči pomluvám, šířeným 
písemným prohlášením, které bylo 
doručováno do schránek občanů bě-
hem víkendu.

O způsobu jednání Lysinu svědčí 
i jejich shromažďování podpisů pod 
odvolání proti obchvatu. Po uveřej-
nění plného znění odvolání včetně 
podpisů na úřední desce se řada 
občanů ohradila, že jejich podpis ne-
měl být zařazen pod odvolání Lysinu
a svůj podpis vzali zpět. Při jed-
nání s Lysinem neznali plný text
a už vůbec nesouhlasili s námitkou 
podjatosti vůči hejtmanovi. Lysin 
doslova vymámil podpisy na základě 
neúplných nebo vědomě zkreslených 
informací. 

Neadresné napadení v Prohlá-
šení Lysinu - zkoušely se úplatky 
- je řešeno trestním oznámením 
ze strany Města na Lysin a bude 
eventuelně pokračovat žalobou
u soudu, neboť toto je velice vážné 
obvinění, které nelze přejít bez po-
všimnutí. Jedná se o špinění pověsti 
a jména města, jeho představitelů
a pracovníků úřadu.

V Lysé nad Labem 15.11.2004
Václav Houštecký, starosta

Stanovisko města Lysá nad Labem
k anonymnímu „Prohlášení Lysinu” ze soboty 13.11.2004.

Již v roce 1994 schválila vláda ČR 
územní plán velkého územního celku 
Mladá usnesením č. 723 a závazná 
část tohoto územního plánu byla vy-
hlášena nařízením vlády č. 11/1995 
Sb. Jednalo se jeden z prvních územ-
ních plánů velkých územních celků 
(VÚC) pořízených po roce 1990.

Cílem tohoto územního plánu VÚC 
bylo prostorové uspořádání bývalého 
vojenského výcvikového prostoru 
včetně území všech obcí s tímto pro-
storem související při předpokladech 
jeho rozvoje a potřeb dopravního na-
pojení ke stávající dopravní síti.

Po deseti letech byl územní plán 
VÚC podroben revizi – změna č.1 
ÚP VÚC Mladá, která byla schválena 
31.3.2004 zastupitelstvem Středočes-
kého kraje.

Územní plán sídelního útvaru Lysá 
nad Labem (ÚPNSÚ) vznikal od roku 
1992 a schválen byl usnesením zastu-
pitelstva města 29.6.1998. 

Trasa obchvatu města sever – jih 
(východní obchvat) je v územním plá-
nu města Lysá nad Labem zanesena 
již od jeho schválení v roce 1998, 
při tom trasování obchvatu vycházelo 
mimo jiné i ze schváleného územního 
plánu VÚC. Výsledná stabilizace tra-
sy obchvatu je výsledkem vlivů limitů 
území a jednání orgánů statní správy 

zastupujících ochranu přírody a kraji-
ny a ochranu zemědělského půdního 
fondu v daném území. Jde tedy o 
kompromisní návrh, který vzal v úva-
hu vyváženě všechny zájmy.   Ani 
zpracovaná změna č. 1 ÚP VÚC (v 
r. 2003) neshledala žádnou potřebu  
na plánované trase cokoliv  měnit. 
Vyhledávání jiné trasy obchvatu je 
neodůvodněné. Není žádné konkrétní 
variantní, konkurenční řešení. Neurči-
tý laický  námět - posunout obchvat 
východně za Šibeniční vrch nemá 
reálný předpoklad, protože v tomto 
předpokládaném směru se nachází 
lokality v zájmu ochrany přírody, jako 
jsou lokální biokoridory a biocentra a 
zdůvodnění přesunu trasy z důvodu 
ochrany přírody a krajiny by tak nutně 
přímo narazilo na jiné limity území 
- limity ochrany přírody. Dalším pro-
tiargumentem tohoto „námětu“ je to, 
že vyústění obchvatu v  této podobě 
z katastru Lysá nad Labem do katastru 
Milovice by předpokládalo logické 
pokračování návrhu této komunikace 
na Milovickém území, ale tak tomu 
není. ÚPVÚC, včetně změny č 1, ani 
územní plán města Milovic s tako-
vouto komunikací nepočítá. Naopak 
změna č. 1 ÚPVÚC Mladá zahrnula 
do návrhového období (do r. 2015) 
trasu tzv. severního obchvatu Lysé nad 

Labem, která logicky navazuje na vý-
chodní obchvat křížením, za severním 
okrajem města. 

Podobně je tomu i s vedením tra-
sy v katastrálním území Litole. Zde 
je trasa obchvatu vedena koridorem 
mezi stávající zástavbou města
a zdroji podzemní vody (prameniš-
těm), a to v minimální vzdálenosti, 
kterou dovoluje vyhlášené ochranné 
pásmo tohoto vodního zdroje a ve 
vzdálenosti od zástavby 70 m. Hra-
nice katastru Litole je pak přímo za 
prameništěm. Ochranné pásmo je 
logicky stanoveno okolo vodního 
zdroje, tzn. i východním směrem
k Ostré, a to do vzdálenosti cca 
1500 m a zasahuje až k lesu před 
obcí Ostrá.  Požadavek vést trasu 
obchvatu východním směrem od pra-
meniště by tak nutně znamenalo, že 
komunikace by byla vedena hluboko 
v jiném katastrálním územím, téměř 
u západního okraje obce Ostrá. Byl 
by to pak obchvat sloužící Lysé nad 
Labem ?  Do současnosti Ostrá nemá 
schválený územní plán v konečné 
podobě a v přípravných fázích se ani
s eventualitou této komunikace ne-
počítá. I pro zpracovatele územního 
plánu Ostré a zastupitele obce je zá-
vazným podkladem ÚP VÚC Mladá.

Návrhové období původního ÚP 

VÚC Mladá tzn. deset let proběhlo. 
Lysá nad Labem občané i vedení 
města s uspokojením sledovali, že 
předpoklady tohoto územního plánu 
se začínají naplňovat. Byl postaven 
nový most přes Labe (1999-2002), 
jako nultá etapa (základní, nejpo-
třebnější) východního obchvatu 
Lysé n/L. Navazující etapy výstavby 
jsou projektově a investorsky při-
pravovány, pro etapu I. bylo vydáno 
stavební povolení, které však nena-
bylo právní moci z důvodu odvolání 
sdružení Lysin, a do vyřízení tohoto 
odvolání nemůže investor  se stavbou 
započít.

Současné zpochybňování potřeb-
nosti východního obchvatu Lysé nad 
Labem, odůvodňované ustoupením fy 
Maersk od svého záměru, není správ-
né. Obchvat Lysé n/L byl vždy na-
vrhován jako přeložka komunikace 
II.tř 272 která má  za účel odlehčit 
městu od dlouhého průjezdu  tran-
zitní dopravy městem, zabezpečit 
kvalitní napojení prostoru Milovi-
ce – Mladá, pro předpokládaný a 
deklarovaný rozvoj tohoto území 
za státní podpory, odstranit jedno 
z problémových míst na spojnici 
mezi dálnicí D 11 a rychlostní ko-
munikací R10 Praha – M. Boleslav.
Pokračování na straně 17

Severo -jižní obchvat Lysé nad Labem - argumenty:
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Pokračování ze strany 16
 Nárůst dopravy v tomto směru je 

v posledních letech enormní právě z 
důvodu velkého rozvoje průmyslové 
aglomerace M. Boleslav. Nárůst do-
pravy při rozvoji Milovic se dá také 
předpokládat. Již dnes osobní auto-
mobilová doprava obyvatel Milovic, 
cestujících za prací přes Lysou a Litol, 
je citelná.

Výběr umístění stavby terminálu 
Maersk prováděl sám investor pod-
le vlastních kriterií při hodnocení 
dopravní infrastruktury stávající
i plánované a vzájemné působnosti 
dopravy železniční a silniční. První 
kontakty  vedení města a zástupců 
fy Maersk jsou datovány polovinou 
roku 2000.

Předpoklad vzájemné koexisten-
ce  terminálu Maersk, východního 
obchvatu města a železnice resp. ČD 
byl tedy logicky  jako jeden z nej-
významnějších kriterií. Při přípravě 
stavby terminálu – zpracovávání
a projednávání E.I.A., pak byla sta-
novena jednoznačná podmínka, že 
provoz terminálu by byl možný 
jen za předpokladu zprovoznění 
východního obchvatu Lysé nad La-
bem, avšak plánovaná existence ter-
minálu nebyla určujícím hlediskem  
pro plánování východního ochvatu 
Lysé n/L jak v časovém tak ani v  
důvodovém měřítku. 

Severo – jižní obchvat Lysé nad 
Labem– přeložka silnice II/272 není 
investiční akcí města Lysé nad La-
bem. Město však provedlo všechny 
potřebné úkony, které jsou v jeho 
kompetenci – Vytvořilo ve svém 
územním plánu územní rezervu pro 
trasu obchvatu, stavba obchvatu je 
vyhláškou města určena jako stavba 
veřejně prospěšná. Zastupitelstvo 
města odsouhlasilo v návaznosti na 
předpoklad stavby obchvatu, realizaci 
dalších navazujících akcí na komu-
nikacích města – úpravu chodníků 
a cyklostezky v Poděbradově ulici 
v součinnosti s celkovou rekonstrukcí 
této komunikace, která byla investicí 
Středočeského kraje. Zastupitelstvo 
města rovněž schválilo investiční
a projektovou přípravu nové komu-
nikace „ulici Průmyslovou“, která by 
v konečné podobě vyústila do pláno-
vané křižovatky na obchvatu. Význam 
této komunikace pro město je velmi 
důležitý, protože by umožnila odvede-
ní nákladní dopravy ze závodů Prefy 
Dywidag, Linde Wiemann, Unika 
Technologies přímo na obchvat mimo 
vnitřní komunikace města.

Taková investice jakou je seve-
rojižní obchvat Lysé nad Labem 
vyžaduje dlouhodobou územně-plá-
novací  přípravu, kterou, jak uvedeno 
v předcházejícím textu, je stavěním 
jednotlivých dokumentů ve vzájem-
ných vazbách a závislostech při sou-
stavném upřesňování podmínek, jejich 
projednávání příslušnými orgány i za 
přítomnosti veřejnosti. V konečné 
fázi jsou tyto dokumenty schvalovány 
příslušnými samosprávnými orgány 

– zastupitelstvy, včetně určení, že 
takovéto dopravní liniové stavby jsou 
stavbami ve veřejném zájmu – veřejně 
prospěšné stavby. 

Až poté může investor přistoupit 
k vlastní přípravě stavby, a to opět ve 
dvou postupných krocích – uzemním 
řízení a následně v řízení o povolení 
stavby.

Námitky účastníků řízení, které 
mohly, nebo měly být uplatněny
v územním řízení, nemohou být 
vznášeny dodatečně v řízení o povo-
lení stavby. Příprava stavby I. etapy 
obchvatu takovým postupem prošla
a v územním řízení nebyly předloženy 
žádné připomínky k trase obchvatu. 
Lysin se k tomuto řízení vůbec ne-
přihlásil, nebyl tehdy účastníkem 
řízení a nezúčastnil se ani ústního 
jednání 15.5.2001. Lysin se účastnil 
pouze přípravných jednání, která or-
ganizoval investor stavby 19.6.2000 
a  7.3.2001. V průběhu jednání 
19.6.2000  také zástupce Lysinu pí. 
Marcaníková poskytl investorovi je-
diné písemné vyjádření, které je také 
součástí dokladové části spisu předlo-
žené investorem stavebnímu úřadu.

Pro úplnost informace odcituji 
doslova: „Akce: stavba 208 491 Pře-
ložka silnice II/272 Litol – Lysá nad 
Labem, Okres Nymburk, stupeň 
DÚR. Vyjádření k jednání konané-
mu 19.6.2000 v budově Městského 
úřadu v Lysé nad Labem. Orga-
nizace: Občanské sdružení Lysin 
– Lyská iniciativa. Pracovník: Hana 
Marcaníková. Vyjádření: K při-
pravovanému stavebnímu záměru 
nemáme námitek. Požadujeme ná-
hradní výsadbu zeleně. Po dobu než 
bude dokončen celý obchvat, omezit 
průjezd těžkých vozidel městem. 
Podpis: Marcaníková“.

Rozdílnost vyjádření Lysinu tehdy 
a nyní si může ověřit každý sám.

Stavební úřad při řízení o povolení 
stavby postupoval přesně podle sta-
vebního zákona a správního řádu.

Přínos obchvatu pro zlepšení 
životního prostředí je jednoznačný. 
Obchvat Lysé je přeložkou komuni-
kace II.tř 272 což znamená, že ochvat 
jako nová komunikace nepřivádí do 
této lokality novou dopravu, zatížení 
obchvatu mobilními zdroji znečištění 
ovzduší nebude větší než dosud a než 
tak, jak je v projektové dokumentaci 
uvedeno dle výsledků celostátního 
sledování četnosti dopravy a předpo-
kladů jejího dalšího rozvoje.

Z hlediska rozptylových poměrů 
dojde nepochybně ke zlepšení v obou 
lokalitách (na stávající silnici II/272, a 
na budoucím obchvatu), neboť dojde 
i k částečnému rozdělení dopravy 
tranzitní a cílové nebo místní na obě 
komunikace, přičemž celková četnost 
zůstane stejná. Toto se projeví nejví-
ce při dobudování celého obchvatu, 
ale k částečnému účinku dojde 
nepochybně i po zprovoznění etapy
I. v městské části Litole, ulice Mí-
rová.

Dojde ke snížení exhalací z mobil-

ních zdrojů znečištění ovzduší v ab-
solutní hodnotě, protože dosavadní 
průjezd městem je komplikovaný 
jak dopravní situací, tak technickým 
stavem komunikací na stávajícím 
průjezdu městem. Projíždějící vo-
zidla tranzitní i místní dopravy jsou 
z provozních důvodů nucena často 
zastavovat a znovu se rozjíždět, 
brzdit před dopravními omezeními 
rychlosti a znovu akcelerovat. Při 
těchto provozních podmínkách je 
množství zplodin z motorů nepo-
chybně větší, než při pohybu těchto 
vozidel po kvalitní komunikaci.
I toto se projeví nejvíce při dobudová-
ní celého obchvatu, ale k částečnému 
účinku dojde i po zprovoznění etapy I. 
v městské části Litol.

Stavba je umístěna na pozemcích 
v souladu s územním rozhodnutím. 
Při podrobnějším zpracování pro-
jektové dokumentace ke stavebnímu 
řízení byly některé pozemky vynechá-
ny na základě technického opatření 
– nahrazení části násypového tělesa 
opěrnou zdí. Důvodem pro toto řešení 
bylo to, že stavebníkovi se nepodařilo 
zajistit práva k části pozemku, na 
který zasahovalo částečně násypové 
těleso. Stavební úřad v tomto nevidí 
rozpor oproti pravomocnému územ-
ního rozhodnutí, neboť stavebník by 
musel navrhovat vyvlastění tohoto 
pozemku ve veřejném zájmu a v tom-
to řízení prokázat, že jeho cíle není 
možno dosáhnout jinak (§ 110, odst. 
1, SZ). Svého veřejně prospěšného 
cíle stavebník navrhuje dosáhnout 
tedy jinak – technickým opatřením,
i když finančně nákladnějším.

Realizací obchvatu dojde nepohyb-
ně ke zlepšení bezpečnosti dopravy na 
průtahu silnice II/272 městem. Pro ilu-
straci uvádím statistická čísla doprav-
ních nehod na kat. území Lysé a Litole 
za období od 1.1.2004 do 31.7.2004. 
Stalo se zde celkem 66 dopravních 
nehod, z toho 23 na silnici II/272 a 7 
na II/331, tzn., že na silnicích II.třídy 
vedoucích městem se stala přibližně 
polovina dopravních nehod. Dopravní 
inspektorát hodnotí úsek v Litoli v uli-
ci Mírová jako nebezpečný úsek. 

V průběhu měsíce srpna proběhla 
v Lysé petiční akce na podporu stavby 
obchvatu. Občané vyjadřovali svým 
podpisem podporu pokračování pří-
pravy stavby obchvatu a tím zlepšení 
životních podmínek a bezpečnosti ve 
městě. K této petici připojilo podpis 2 
548 občanů.

Představitelé kraje, hejtman Středo-
českého kraje p.Petr Bendl se potom 
dostavil na místo budoucího staveniš-
tě obchvatu a vyslovil veřejný příslib 
před představiteli města a zástupci 
medií, že krajský úřad je připraven 
financovat v roce 2004 výstavbu I. 
etapy a v průběhu dalších 5 let další 
etapy výstavby tak, aby obchvat byl 
za tuto dobu dokončen celý. Toto sta-
novisko pak, na shromáždění občanů 
v tělocvičně litolské školy, potvrdil 
náměstek hejtmana Středočeského 
kraje p. Karel Vyšehradský.

Příprava výstavby I.etapy obchvatu 
byla dokončena a zahájení realizace 
stavby je blokováno odvoláním Lysinu 
proti stavebnímu povolení a zejména 
jejich obstrukční námitkou podjatosti 
hejtmana Středočeského kraje, ředite-
le krajského úřadu Středočeského kra-
je a všech pracovníků Středočeského 
kraje. O způsobu konání Lysinu svědčí
i jejich shromažďování podpisů, které 
připojili pod odvolání proti obchvatu. 
Po uveřejnění plného znění odvolání 
včetně podpisů na úřední desce se 
řada občanů ohradila, že jejich pod-
pis neměl být zařazen pod odvolání 
Lysinu a svůj podpis vzali zpět na 
základě protokolu sepsaném před pra-
covníky stavebního úřadu. Při jednání 
s Lysinem neznali plný text, nebyl 
jim vůbec předložen, a už vůbec ne-
souhlasili s námitkou podjatosti vůči 
hejtmanovi. Lysin z nich doslova vy-
mámil podpisy na základě neúplných 
nebo vědomě zkreslených informací,
tzv. bianko na volný papír.

Příprava II. etapy obchvatu tzn. 
celé zbývající části obchvatu nadále 
probíhá a je financována krajským 
úřadem. Projekt k územnímu řízení je 
zpracován. Již v listopadu roku 2002 
bylo stavebním úřadem, na žádost 
investora zahájeno územní řízení, do 
kterého se Lysin přihlásil jako účast-
ník. Stavební úřad musel toto řízení 
přerušit a následně zastavit z důvodu, 
že se investorovi nepodařilo obstarat 
všechny potřebné doklady. O co šlo? 
Co chybí? V průběhu projednávání se 
investor setkává opět s obstrukčními 
postoji Lysinu, který se již dvakrát 
odvolal proti rozhodnutí odboru 
životního prostředí (OŽP) k zásahu 
do významného krajinného prvku
a ke změně krajinného rázu. Přestože 
nadřízený orgán obě rozhodnutí OŽP 
potvrdil a odvolání Lysinu zamítl, 
Lysin podal žalobu u správního soudu 
na zrušení rozhodnutí ke změně kra-
jinného rázu. 

Lysá nad Labem se v novém uspo-
řádání státní správy stala pověřenou 
obcí III. stupně spravující region obcí 
Stratov , Ostrá, Semice, Starý Vestec, 
Přerov nad Labem, Stará Lysá, Jiři-
ce, Milovice (Ben. Vrutice, Mladá). 
Povinnosti pověřené obce se vztahují
i na zajišťování regionálního rozvoje 
včetně rozvoje dopravní infrastruktu-
ry. Obchvat Lysé je i z tohoto hlediska 
velmi důležitý.   

„Prohlášení Lysinu“, kolportované 
po městě je odrazem laického myšle-
ní, s odhalením neznalosti základních 
pravidel řízení podle stavebního zá-
kona. Pisatel(lka) se pouští do nepod-
ložených spekulací a zlobně fabuluje
i jakési politické pozadí či temné síly 
minulosti, které zasahují do stavební-
ho řízení obchvatu. Dejme si na závěr 
tuto otázku: „Není toto prohlášení 
hysterickým křikem typu zloděj křičí, 
chyťte zloděje?!“

Ing. Josef Svačina,
Městský úřad Lysá nad Labem,

vedoucí stavebního úřadu

Severo -jižní obchvat Lysé nad Labem - argumenty:
OBCHVAT 12/2004 LISTY města Lysé nad Labem
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V poslední době se v tisku 
(zaplaťpánbůh) objevuje mnoho 
informací a názorů týkajících 
se silničního obchvatu Lysé nad 
Labem. 

Možná měla tato jakási veřejná 
diskuse začít mnohem dříve. Ale 
s tím už nic neuděláme. Rádi by-
chom do škály pohledů na tuto, pro 
Lysou nad Labem zásadní, kauzu 
přidali názor nás, pořadatelů de-
monstrace za podporu silničního 
obchvatu a proti obstrukční čin-
nosti občanského sdružení Lysin.

Shromáždění se uskutečnilo 
z několika důvodů, pomineme-li 
ten hlavní = podpořit výstavbu 
celého obchvatu. 

Prvním důvodem byl asi zá-
jem veřejnosti – občanů Lysé 
nad Labem – vyjádřit se a dát 
na vědomí skutečně převažující 
názor obyvatel našeho města na 
obchvat. V uplynulých dnech 
jsme mohli hovořit s desítkami lidí 
– jednalo se o velmi různorodou 
skupinu – staří, mladí, „Lysáci“ 
i „Litoláci“, straníci i nestraníci. 
Byl to vskutku statistický vzorek 
obyvatel Lysé nad Labem. Všichni 
chtěli dát nějakou formou najevo 
svůj souhlas s výstavbou obchvatu 

a dát tak zároveň protiváhu zcela 
menšinovému hlasu sdružení 
Lysin, který byl bohužel jediný 
z našeho města slyšet.

Dalším důvodem bylo to, že 
sdružení Lysin, ač několikrát 
vyzváno k dialogu, odmítalo pod 
různými záminkami s občany 
města otevřeně komunikovat. Jeho 
zástupci nepřišli na veřejné setkání 
občanů v ZŠ Litol 25.10.2004 a 
nakonec odmítli i jimi samými 
původně navržené setkání „5:5“, 
kdy se mělo sejít pět zástupců 
Lysinu a stejný počet zástupců ve-
řejnosti. Tajemníkovi města, panu 

Dvořákovi, který se snažil tuto 
schůzku zprostředkovat, sdělili 
zástupci Lysinu, že čas na setkání 
budou mít až v lednu a nyní nevidí 
pro takové jednání důvod. Navíc 
známe pouze tři členy sdružení 
Lysin, a to paní Marcaníkovou, 
paní Smolíkovou a pana Faktora. 
Nikde jsme se nedočetli, kteří lidé 
jsou dalšími členy, a kolik jich 
celkem je, že se již po několik let 
stylizují do role mluvčích občanů 
Lysé nad Labem.

Pouliční demonstrace je nástroj 
sice trochu netradiční, nicméně 
demokratický.

Jsme si ale vědomi toho, že 
demonstrace za podporu obchvatu 
sama o sobě schválení stavebního 
povolení  nezajistí. Bohužel díky 
odvolání Lysinu se o celé stavbě 
bude zřejmě rozhodovat až na 
Ministerstvu dopravy. Proto chce-
me v aktivitách směřujících k vý-
stavbě obchvatu dále pokračovat. 
Veřejné mínění bylo, je a bude 
vždy silnou pákou při rozhodová-
ní o věcech veřejných, speciálně
o infrastruktuře tohoto státu. 
Chystáme tedy další kroky, které 
dají kompetentním orgánům jas-
ný signál o tom, jaký je skutečný 
názor veřejnosti našeho města na 
výstavbu obchvatu. Připravujeme 
oslovení hejtmana Středočeského 
kraje a příslušného ministerstva.

Co říci závěrem? Jsme rádi, 
že se na pondělním shromáždění 
sešlo tolik lidí. Děkujeme všem. 
Věříme, že občané Lysé budou
i nadále veřejně podporovat akti-
vity směřující ku prospěchu tohoto 
krásného města na Labi.

Přejeme všem čtenářům Listů 
krásné Vánoce a úspěšný rok 
2005!

Ing. Jitka Fialová,
Richard Vlk, Pavel Céza

Ohlédnutí za shromážděním občanů

V kauze silničního obchvatu 
Lysé nad Labem se v posledních 
týdnech odehrálo mnoho věcí, 
některé velmi důležité, jiné zcela 
nepodstatné. Jedny proběhly velmi 
dramaticky, jiné v poklidu, některé 
vyzněly směšně.

V každém případě ale, pokud 
jsem se správně díval, na polích za 
Litolí nebyly v říjnu, ba dokonce 
ani v listopadu a obávám se, že 
ani v prosinci, vidět žádné stavební 
stroje. Komunikace kolem Lysé se 
nestaví.

Je to škoda.
Nabízí se otázka, proč tomu tak 

je, respektive není? Odpověď by 
mohla být jednoduchá: protože je 
v Lysé skupina lidí (určitě méně po-
četná než ta s opačným názorem), 
která silniční obchvat nechtěla, ne-
chce a chtít nebude, přestože tvrdí 
v posledních dnech na svoji obranu 
před vzedmutým (konečně!) veřej-
ným míněním pravý opak. 

Nechci zde polemizovat, kdo tu 
skupinu tvoří, zda je nějak oficiál-
ně etablována, „sdružena“, zda má 
„společné velení“ atd.

Rád bych se chvíli věnoval hledá-
ní složitější odpovědi na otázku proč 
se obchvat dosud nestaví. Anebo si 
položme úplně jinou otázku: 

Kdo v kauze obchvatu vlastně 
pochybil?

Pochybil stavební odbor měst-
ského úřadu tím, že vydal chybné 
nebo neúplné stavební povolení?

Pochybili zastupitelé města 
tím, že jednali ve věci obchvatu 
pomalu?

Pochybili zástupci lyských po-
litických seskupení tím, že stavěli 
stranické zájmy nad zájmy obecné?

Zklamal krajský úřad tím, že více 
než padesát milionů vyčleněných na 
letošní část stavby předisponoval 
v říjnu jinam?

Zklamali snad občané Lysé tím, 
že se jich pod petici za obchvat 
podepsalo málo? Nebo snad tím, 
že se jich pár nechalo zmanipulovat 
a podepsali se pod odvolání proti 
stavebnímu povolení, aniž by si ho 
předem přečetli?

Selhaly platné zákony České 
republiky?

Kdo vlastně selhal? Na koho to 
„hodit“, až se nás budou nezaujatí 
ptát? Na někoho z výše uvedených? 
Ne! Nabízím jinou odpověď: 

Selhala komunikace!
Ano, komunikace. A nemyslím 

tím tu komunikaci, o kterou zde 
běží – tedy silniční obchvat. Selhala 
komunikace mezi lidmi, tak jako 

v mnoha jiných případech k řešení, 
případech, které se týkaly skupiny 
lidí (v tomto případě hodně velké 
– naprosté většiny obyvatel Lysé).

Vždy, když je třeba řešit problém, 
prosadit novou myšlenku, změnit 
nastavený systém, je třeba dobrou 
komunikaci mezi účastníky toho 
daného procesu. Znají to všichni, 
kdo se pohybují v obchodě, kdo 
se zabývají managementem apod. 
Můžu mít geniální myšlenky, 
úžasné technologie, jisté finanční 
zajištění, neprůstřelný plán, ale 
pokud toto vše nepodpořím správ-
nou komunikací řešení problému, 
nových myšlenek či změny sys-
tému, neuspěji! Není možné, aby
o problému komunikovala jen úzká 
skupina lidi se zcela vyhraněnými
a pochybnými zájmy a ostatní se 
stali tou mlčící většinou, která čeká, 
že vše „samo“ dobře dopadne!

V Lysé nad Labem selhala ko-
munikace. Město nekomunikovalo, 
občané se neptali, vždyť v novinách 
přeci stálo, že „obchvat bude“. Také 
jsem tomu podlehl. Málo jsme spolu 
komunikovali my všichni: občané, 
stavební úřad, zastupitelstvo, sta-
rosta města, kraj, různé iniciativy.

Pokud se snažím najít v dění 
okolo obchvatu v posledních týd-

nech něco pozitivního, pak je to 
právě ta změna: naše vzájemná 
komunikace zásadním způsobem 
zintenzívnila. Ať už má jakoukoli 
formu. To je dobře. To je cesta 
k řešení všech našich budoucích 
problémů a výzev. Dík patří jistě 
těm občanům, kteří se angažovali, 
ale i pracovníkům městského úřa-
du, zastupitelům a panu starostovi 
za jejich aktivity a vzájemnou 
komunikaci v posledních týdnech, 
které vedly k osvětlení a úspěšné-
mu dokončení projektu silničního 
obchvatu. Možná to mělo přijít
o chvíli dřív….

Pojďme tedy spolu o věcech 
veřejných veřejně komunikovat. 
Veřejné věci není dobře řešit jen 
v útrobách právních kanceláří nebo 
stranických sekretariátů. Do věcí 
veřejných musí mluvit lidi.  

Jisté je jedno: Lysá bude jednoho 
dne svůj obchvat – tu tolik potřeb-
nou KOMUNIKACI KOLEM 
MĚSTA, která je běžná všude ve 
světě – stejně mít! Kéž by zároveň 
vždy fungovala správně a včas
i KOMUNIKACE VE MĚSTĚ.

Hezké Vánoce! 
Ing. Roman Fiala,

občan Lysé nad Labem

Komunikace kolem města nebo komunikace ve městě ?
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Po delší úvaze jsem došel k roz-
hodnutí napsat Vám tento dopis.

K tomuto rozhodnutí mne vede 
rozhořčení a smutek z toho, co se v 
našem městě děje.

Po dlouhé a dlouhé době má 
město možnost zbavit se nežá-
doucího průtahu automobilové 
dopravy, možnost zbavit se špíny, 
hluku, zápachu výfukových plynů 
a tím zároveň zajistit bezpečnost 
našich dětí a občanů. Jistě si do-
myslíte, jakou bezpečnost mám 
na mysli. Možná, že namítnete,
a takové názory jsem také slyšel, 
že jinde je to ještě horší než u nás. 
Ale tento názor je scestný a svým 
způsobem mylný.

Já konkrétně bydlím v Mírové 
ulici v rodinném domku posta-
veném v polovině dvacátých let 
minulého století, v roce 1924 
- 25. Moc se divím, že už nám 
tato chaloupka nespadla na hlavu. 
Stále se zvětšují praskliny stropů, 
zdí, fasády. O možnosti větrání 
okny se nedá vůbec uvažovat. 
Hned jsou místnosti plné prachu

a zápachu z projíždějících vozidel, 
nehledě na to, že v některých pří-
padech není tuto komunikaci ani 
možné bezpečně přejít. A to mám 
naštěstí před domem předzahrádku 
a ještě dost široký chodník. Ale co 
ti chudáci lidi dole v Litoli, kde 
jsou domky doslova přilepeny
k vozovce ? Nemusíme si nic 
zastírat, komunikace je příliš 
stará a svým způsobem nemocná
a v dnešní době už neschopná po-
jmout tento provoz. Má toho za se-
bou opravdu hodně. Přesuny těžké 
ruské bojové techniky a nyní stále 
sílící provoz těžkých kamionů. Je 
ve špatném, ba řekl bych přímov 
havarijním stavu. Vy navrhujete její 
rekonstrukci. Tento návrh je scest-
ný a krátkozraký. Tím by se vůbec 
nic nevyřešilo. Domky, zvlášť dole
v Litoli, zůstanou dál nalepeny 
na silnici, lidé budou dál dýchat 
zplodiny, zápach a prach, dál bu-
dou muset snášet hluk. Navíc to 
spolyká nemálo peněz. Prosím, 
zamyslete se nad tím.

Dne 25.11. jsem se zúčastnil 

v litolské škole setkání občanů 
Litole se zástupci města a kraje. 
Z tohoto setkání jsem odcházel se 
smíšenými pocity. Zástupci kraje 
nás seznámili s tím, že pokud se 
nezačne stavět, město přijde o pe-
níze na tuto stavbu a bude pak moc 
těžké sehnat další, ale co je ještě 
horší, že tento problém, tato stavba 
bude oddálena o mnoho let. 

Ptám se Vás, jak se s tímto 
chcete poprat Vy, potažmo Vaše 
svědomí ? Uvědomujete si, že 
Vaše obstrukce zapříčiní, že val-
ná většina obyvatel bydlících při 
stávající komunikaci se obchvatu 
už vůbec nemusí dožít ? Jak se
s tímto chcete popasovat ? Kdy-
bych byl na Vašem místě, styděl 
bych se vyjít na ulici, natož podívat 
se lidem do očí.

Na zmíněném setkání bylo
z řad občanů hodně diskusních 
příspěvků. Všechny tyto hlasy Vás 
jednoznačně odsoudily, odsoudily 
Vaše chování vůči jim samotným, 
vůči městu jako takovému.

Bylo by dobré sednout si spolu 

za jeden stůl, podat si ruce, a tak 
nějak lidsky a jak se říká: „co jsme 
si, to jsme si“ na všechny sváry za-
pomenout. Neudělali bychom toto 
gesto, tento projev dobré vůle jen 
pro sebe, udělali bychom ho hlavně 
pro naše děti, vnuky, pravnuky, pro 
příští generace. Aby nemohli říci, 
že  jsme jim zde nechali nepořá-
dek. Abychom měli před nimi čisté 
svědomí.

Nelíbí se mi, že obcházíte
a strašíte lidi, že se tato stavba 
nedokončí, že se zakonzervuje atd. 
To je z Vaší strany projev zlovůle
a malosti. Věřte, že za takovéto 
Vaše chování Vás budoucí genera-
ce odsoudí. A nejen budoucí gene-
race, za Vaše chování Vás odsuzují 
i současní občané města.

Stále věřím, že přehodnotíte 
své stanovisko a Vaše rozhodnutí
o odvolání proti stavbě zrušíte. Ne-
staňte se, prosím, brzdou rozvoje 
našeho města ! Apeluji na Vaše 
svědomí, nezpronevěřujte se mu !

Jan Sajdl

Otevřený dopis Občanské iniciativě LYSIN

I přesto, že čtenáři Nymburska 
byli informováni o problémech kolem 
obchvatu Lysé nad Labem, nedá nám, 
abychom se k tomuto tématu nevrátili.

Jako zastupitelé vítáme každou 
změnu nebo investiční počin, který 
přispěje ke zlepšení života občanů 
našeho města. Proto jednoznačně od-
mítáme postup občanského sdružení 
LYSIN, které se na poslední chvíli 
odvolalo proti stavbě obchvatu, čímž 
se zahájení akce oddálilo minimálně
o šest měsíců.

Odvolání podepsali: Romana Smo-
líková, Marcela Dubnová, Miroslav 
Petr, Roman Leština a Jitka Ježdíková. 
Jmenovaným údajně jde o ekologii, 
ale obsah odvolání tomu neodpovídá.

V sedmi bodech jsou zdůrazněny 
procedurální otázky jako je, že staveb-
ník nepředložil všechny dokumenty, 
že stavebník ve stavebním řízení musí 
prokázat, že je vlastníkem pozemku; 
že došlo ke změně projektu, že sta-
vební úřad účastníky řízení o zahájení 
řízení neuvědomil a že se zúčastnili 
osoby, jež nejsou účastníkem řízení. 
Dalším důvodem odvolání je, že sta-
vební povolení je nadepsáno „stavební 
povolení veřejnou vyhláškou“.

V odvolání životního prostředí 
se týká citace vyhlášky č. 137/
1998 Sb. Podle této vyhlášky „.... 
nesmí negativní účinky stavby
a jejich zařízení na životní prostředí, 
zejména škodlivé exhalace, hluk, tep-
lo, otřesy, vibrace, prach, zápach...“ to 
je výsměch lidem, kteří mají své domy 
v Mírové ulici. U nové komunikace 
bude nejbližší stavení 70 metrů a bude 

vybudována ochranná zeď.
Je liché tvrzení v odvolání, že se 

bude realizovat jen I. etapa obchvatu. 
Kdyby se zástupci Lysinu zúčastnili 
shromáždění obyvatelů v Litoli, slyšeli 
by od zástupců krajského úřadu, že se 
počítá s výstavbou celého obchvatu.

Aby se zahájení stavby zdrželo 
o půl roku, je v odvolání vznesena 
NÁMITKA PODJATOSTI všech 
pracovníků KÚ Středočeského kraje, 
včetně vedoucích odborů, ředitele KÚ 
a hejtmana Středočeského kraje!

Ze strany Lysinu to není první „PO-
MOC“ městu. Stačí vzpomenout most 
přes Labe a rekonstrukci Poděbradovy 
ulice, která pozastavením stavebního 
povolení o dva měsíce prodloužila do-
končení stavby a městskou pokladnu 
to stálo „maličkost“ asi 300 000 Kč 
a další finanční prostředky krajského 
investora, což jsou též peníze daňo-
vých poplatníků. Sdružení Lysin proti 
stavebnímu povolení argumentovalo 
snížením zeleně v uvedené ulici. Kdo 
nyní po dokončení opravy projíždí, 
nebo používá k procházce tuto novou 
komunikaci, musí konstatovat, že ze-
leně je zde více než před rekonstrukcí. 
Dílo se podařilo a slouží ke spokoje-
nosti všech občanů.

Pro obchvat se vyjádřilo v podpiso-
vých akcích na tři tisíce občanů Lysé 
nad Labem. Proto by mělo OS Lysin 
přestat škodit městu, přehodnotit své 
počínání a stáhnout odvolání proti 
stavbě I. etapy obchvatu Lysé nad 
Labem.

Stanislav Ježek, Jan Šturm,
zastupitelé Lysá nad Labem

Kdo brání obchvatu
Spolek říkající si Lysin vy-

dal „Prohlášení“, v němž se 
říká: „Lysin vždy podporoval 
a nadále podporuje výstavbu 
obchvatu města Lysá nad La-
bem !!!“ Já říkám: „Lež jako 
věž. Lysin vždy byl a bude proti 
obchvatu!“

Není zde třeba vyvracet 
nesmysly a urážlivá tvrzení
z této tiskoviny. To jednoznačně 
ozřejmuje článek „Stanovisko 
města Lysá nad Labem“.

Přihlouplý pamflet kolpor-
tovaný Lysinem je snůškou 
nehorázných nepravd na okla-
mání málo informovaných ob-
čanů. Nejde tu o ekologii a už 
vůbec ne o litolské občany, ale 
o pozemky pod Šibákem, které 
výstavbou obchvatu ztratí po-
někud na své atraktivnosti. Tak 
to bylo i v případě benzinové 
pumpy nebo spalovny. Vždy 
šlo pouze a výhradně o osobní 
prospěch a naprostá neúcta
k zájmům občanů. Ti byli vět-
šinou jen využiti k prosazování 
vlastních zištných cílů.

Je však nutno upozornit, že 
škody, které Lysin městu způ-
sobuje, jsou soustavné. Benzi-
novou pumpu máme uprostřed 
města, z města byla vyhnána 
světoznámá organizace Maersk, 

byla snaha zbrzdit výstavbu 
mostu přes Labe, bylo bloko-
váno využití odpadního tepla 
ze spalovny, prodražila se vý-
znamně rekonstrukce Poděbra-
dovy ulice, využití pískovny na 
Viničkách. Na všem nese vinu 
nebo spoluvinu Lysin. Korunu 
všemu dnes dává snaha zabránit 
výstavbě obchvatu města. Je tře-
ba již jednou jasně říci, že Lysin 
městu škodí a že slušní lidé ne-
chtějí mít s touto organizací nic 
společného. Naprostá většina
z nás si nepřeje, aby za nás 
Lysin vystupoval. Stamilionové 
škody, které mohou působením 
Lysinu vzniknout, by měly být 
někomu připsány k úhradě. 
Lidé, kteří poškozují město, by 
měli být společensky elimino-
váni na všech úrovních. Je třeba 
znovu organizovat mítinky, se-
pisovat petice a zasílat je našim 
zákonodárcům, aby si uvědo-
mili, že je nutné změnit zákon, 
který umožňuje organizacím 
jako je Lysin škodit občanům. 
Podobní „experti“ zapříčinili, že 
byla Plzeň zcela zbytečně duše-
na statisíci aut po dobu deseti let
a Chlumec tím trpí dodnes. 
Tomu je třeba do budoucna 
zabránit.

Václav Mrkvička

Nenechme si nadále škodit !
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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

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

Chybí Vám čas na vedení a úklid domácnosti? 
Potřebujete vyžehlit, umýt okna, uklidit,

pravidelně zabezpečovat práce?

AGENTURA BERUŠKA
šetří Váš čas!
Tel.: 603 340 729

Mezinárodní společnost působící v oblasti velkoobchodu 
potravin hledá pracovníka(-ci) na pozici:

Asistent/-ka prodeje  
Náplň práce:

Administrativní činnost
Příprava podkladů pro OZ, KAM

Komunikace se zákazníky

Požadujeme:
výbornou znalost práce na PC
   samostatnost, spolehlivost

flexibilitu, týmový duch

Nabízíme: 
odpovídající pracovní ohodnocení

zázemí ve stabilní společnosti

Váš životopis zasílejte na:
Lekkerland O.K. FOODS, spol s.r.o. Jitka Frydrychová
Mírová 489, 289 22 Lysá nad Labem, tel: 325 800 165,
fax: 325 800 142, e-mail: jfrydrychova@lekkerland.cz

Česká republika

Polabské vánoční trhy 2004
Mikulášské trhy 2004

ptačí svět - výstava exotického ptactva
3.12. - 5.12. 2004

Stříbrné trhy 2004
10.12. - 12.12. 2004

Zlaté trhy 2004
17.12. - 19.19. 2004

Pronájem skladových prostor
temperovaných i venkovních

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

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

Půjčky - měsíční splátky
Tel.: 604 758 145
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Autosalon kola 2004
Ve čtvrtek 4. listopadu, v zahajovací den autosalonu Kola 2004 na 

výstavišti v Lysé nad Labem, se uskutečnil druhý ročník Dětské Kumho 
rallye 2004

s podtitulem Děti a bezpečnost silničního provozu. Připravily ji Výsta-
viště Lysá nad Labem, spol. s r. o, a ÚAMK ve spolupráci s Besip, Policií 
ČR, Červeným křížem a společností Kumho pneu.

Šlo o volný závod deseti posádek firemních osobních automobilů, 
přičemž posádku tvořil řidič vozidla a tři spolujezdci - děti do 15 let ze 
zvláštních škol a dětských domovů. Na zhruba čtyřicetikilometrové trati 
musela posádka plnit úkoly včetně testů ze znalostí dopravních předpisů. 
Cestou řidič zdůvodňoval dětem své chování při řízení vozidla a ptal se 
jich na význam značek a řešení dopravních situací.

„Jak vyplynulo z odevzdaných jízdních protokolů, děti prokázaly ob-
divuhodné znalosti. Trochu problémů jim spíše působily například jízdy 
zručnosti na kole nebo praktické úkoly při ošetřování zraněného člově-
ka,“ řekl hlavní organizátor závodu Petr Kotek z ÚAMK.

Na třetím místě skončilo družstvo ZvŠ Nymburk Michal Turták, Eliška 
Kubásková a Karel Šimon s řidičem Vlastimilem Houškou z Autosalonu 
Louda Choťánky. Druhé pořadí vybojovalo družstvo Speciální školy Lysá 
nad Labem Roman Kiňa, Petr Kiňa a Lukáš Horvát s řidičem Hasičského 
záchranného sboru Nymburk. Vítězem druhého ročníku dětské rallye 
se stalo družstvo ze Zvláštní školy Nymburk ve složení Milan Zubaj, 
Lukáš Bílý a Jiří Daněk s řidičem Karlem Pospíšilem, který zastupoval 
ÚAMK.

„Teoretické úkoly byly lehké, trochu nám dělalo potíže obvázat zraně-
nou ruku, ale moc se nám soutěž líbila,“ řekl jeden z vítězů Lukáš Bílý.
Na fotografii: zleva Milan Zubaj, Lukáš Bílý, Jiří Daněk a řidič 
Karel Pospíšil.

Jan Řehounek

Okresní přebor muži
 1. Slovan Lysá B
 2. Český Brod
 3. Mave Nymburk
 4. Kostelní Lhota
 5. Městec Králové
 6. Milovice
 7. Poříčany
 8. Přerov
 9. Všechlapy B
 10. Sokol Loučeň
 11. Spartak Pečky
 12. VK Loučeň A

Okresní pohár ženy
 1. Gym.Nymburk A
 2. Slovan Lysá C
 3. Slovan Lysá B
 4. Gym.Nymburk B
 5. Sokol Sadská
 6. Spartak Pečky
 7. SKP Nymburk B
 8. SKP Nymburk A

VOLEJBAL

Tabulka krajského přeboru
II. třídy - ženy - skupina A

1. TJ Lokomotiva Nymburk
2. TK Slovan Lysá nad Labem
3. VSC Čelákovice
4. TJ EMĚ Mělník „B“
5. TJ Sokol Roztoky „B“
6. TJ Sokol Benešov
7. TJ Neratovice „C“
8. TJ Bohemia Poděbrady
9. VK Karbo Benátky nad Jizerou

Po nevydařeném minulém soutěž-
ním ročníku, kdy sestup do nižších 
soutěží postihl družstva žáků a mužů A, 
se podzimní část vydařila. Sestoupivší 
celky vedou na své skupině soutěží
a jsou na dobré cestě k návratu. Hod-
nocení začnu od přípravky, kde hrají 
chlapci od šesti do deseti let. V okres-
ních soutěžích máme dvě družstva. 
Družstvo A, které je složeno převážně 
ze starších chlapců, vyhrálo suveréně 
skupinu. V deseti zápasech neprohrá-
lo a nehrálo ani nerozhodně. Soupe-
řům nastřílelo 70 gólů a dostalo jen 
12 gólů. Na jaře budou hrát v deseti-
členné skupině o přeborníka okresu
a postup do krajského finále. Družstvo 
vedou trenéři Aleš Schneiberg a Fran-
tišek Hajný. Přípravka B, pod vede-
ním trenérů Martina Gregara a Luká-
še Poborského, hrála okresní soutěž, 
skupinu B. Toto družstvo je složeno 
převážně z chlapců šest až osmile-
tých let a když hraje proti soupeřům 
v průměru o dva roky starším, je to
v této věkové kategorii znát. Chlapci 
vyhráli jen jedno utkání a devětkrát 
odešli poraženi. Na jaře budou hrát 
opět okresní soutěž. Porážky nevadí, 
hlavně aby kluci u fotbalu vydrželi
a až povyrostou, budou soupeře porá-
žet oni ! Starší žáci vedou po podzimu 
okresní přebor s náskokem osm bodů, 
V jedenácti zápasech ani jednou ne-
prohráli, jen dvakrát hráli nerozhodně 
a svým soupeřům nastříleli celkem 
56 gólů, dostali jich 16. Naděje na 
návrat do krajské I. A třídy je reálná. 
Družstvo vede trenér Josef Třešňák
z Nymburka. Mladší žáci, pod ve-
dením trenérské dvojice Bohuslav 

Šťastný a Václav Novák, hrají
v okresní soutěži, skupině A a po pod-
zimu jsou na pěkném čtvrtém místě
z deseti družstev. Uvážíme-li, že hrají 
většinou proti o dva roky starším a tím 
i fyzicky vyspělejším soupeřům, je je-
jich umístění vynikající. Kromě toho 
hrají v týdnu v dlouhodobém turnaji, 
jehož pořadatelem je Sokol Kounice. 
Hrají zde družstva mladších žáků
z okresu Nymburk, Kolín a jihový-
chodní částí Prahy. Další na řadě je 
dorost, jehož výkony po úspěšném mi-
nulém ročníku jsou určitým zklamá-
ním. Je nutné vzít v úvahu skutečnost, 
že se celý podzim potýkali s nedostat-
kem hráčů, zaviněným jednak dlou-
hodobým zraněním a i tím, že někteří 
hráči, se kterými se počítalo, přestali 
docházet jak k zápasům, tak k trénin-
kům ! Dle toho vypadaly i výsledky 
některých zápasů. V I. A třídě, skupi-
ně C skončili na 10. místě se ziskem
14 bodů. I toto umístění však při 
poctivé zimní přípravě a doplnění 
hráčského kádru dává reálnou naději 
na udržení v soutěži. Dobrým počin-
kem je i nový trenér Jaroslav Lerch, 
který se v závěru soutěže ujal funkce a 
pomohl dosavadnímu Pavlovi Strna-
dovi. V soutěži mužů hrají dvě muž-
stva. Mužstvo A je v I. B třídě, sku-
pině C na 1. místě se ziskem 32 bodů
a poměrem branek 35:10. Prohrálo 
jen dva zápasy a jednou hrálo neroz-
hodně. Velký podíl na tomto výsledku 
má zkušený trenér Václav Vosecký a 
jeho asistent František Gregar, kteří se 
v létě mužstva ujali. Celek byl vhodně 
doplněn a dobré výkony podávali naši 
odchovanci. V neposlední řadě zís-

kalo mužstvo i potřebou sebedůvěru. 
V jednotlivých zápasech nastupovali 
brankáři Aleš Schneiberg a Marek 
Poborský a v poli Forejt Miloš, Starý 
Martin, Flekač Pavel, Gregar Martin, 
Novotný Lukáš, Doležal Zdeněk, 
Duchoslav Jiří, Novákové Lukáš
a David, Kolář Jan, Malý Jan, Man-
hart Lukáš, Škoch Michal, Baumelt 
Petr, Mičinec Tibor, Krátký Jan, 
Lebka Jiří, Zděnek Michal a Novotný 
Václav. Střelecky se dařilo Jirkovi 
Duchoslavovi, který dal 11 gólů, 
následují David Novák s 9 góly a Jan 
Kolář se trefil sedmkrát, o zbytek se 
podělili ostatní hráči. Věříme, že po 
poctivé zimní přípravě, jejíž součástí 
je i účast na „ Zimním turnaji „ na 
umělé trávě v Kyjích, bude splněn cíl 
pro tento ročník, a to je návrat do I. 
A třídy. Muži B zůstali zatím svými 
výkony za očekáváním. Doplácejí 
hlavně na to, že nemají stabilní hráč-
ský kádr. Při zahájení podzimního 
kola bylo na tréninku i dvacet hráčů 
a v závěru soutěže museli nastupo-
vat i hráči staré gardy umístění na
11. místě okresního přeboru s 13 body 
není zatím beznadějné na udržení, ale 
v zimní přestávce se musí stabilizovat 
hráčský kádr a u většiny hráčů zlepšit 
tréninková morálka. Před trenérskou 
dvojicí Karlem Bendlem a Jiřím Mál-
kem tak není lehký úkol. Mimo tato 
družstva máme ještě „starou gardu“, 
která hraje přátelská utkání a jejich 
organizaci si sama zajišťuje. V závě-
ru hodnocení sportovní činnosti chci 
poznamenat, že klub si vytyčil jako 
stěžejní bod práci s mládeží, aby měl 
v budoucnu zajištěn maximální přísun 

hráčů z vlastních řad. Dobrým před-
pokladem pro splnění tohoto úkolu 
je skupina obětavých trenérů, kteří
v současnosti mladé hráče vedou. Vy-
užívám této příležitosti a zvu všechny 
kluky, kteří mají zájem hrát fotbal, 
přijďte mezi nás ! Ty mladší, kteří 
patří do přípravky, mohou přivézt ro-
diče. Bližší informace si můžete zjistit 
v klubové vývěsní skříňce, která je ve 
městě na rohu parku, naproti lékárně 
„U výstaviště“, kde bude rozpis tré-
ninků jednotlivých družstev. Pro za-
jištění sportovní činnosti je zapotřebí 
i dobré sportovní zázemí v tom jsme
v poslední době něco dokázali. Za nej-
větší úspěch letošního roku považuje-
me zatravnění tréninkového škvárové-
ho hřiště, provedeného v akci ČMFS 
„Zelený trávník“. Hřiště bude dáno
k užívání na jaře příštího roku. Máme 
i další plány, ale o těch bychom in-
formovali v některém z dalších čísel 
„Listů“.

Tato sportovní činnost si vy-
žaduje i nemalé finanční náklady
a jejich zajišťování nám dá hodně 
starostí. Hlavními našimi sponzory 
jsou Českomoravský fotbalový svaz
a Městský úřad Lysá nad Labem. Jim 
a všem dalším sponzorům, abych na 
některého nezapomněl, nejmenuji je, 
patří naše poděkování.

Na závěr chci všem, kteří se o lyský 
fotbal jakkoliv starají, poděkovat
a popřát jim příjemné prožití blížících 
se vánočních svátků a hodně zdraví
a úspěchů v roce 2005. Zachovejte 
nám přízeň. 

FK Slovan
Jaroslav Urban

Úspěšný podzim fotbalistů Slovanu Lysá nad Labem
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Šachisté stále úspěšní
I nadále se daří lyským šachistům ve všech soutěžích. Nejvíc je však 

slyšet o žácích, kteří se v loňské 1. lize mladšího dorostu postarali o 
velké překvapení a zcela hladce zvítězili. Jedinou porážku utrpěli až v 
závěru soutěže, kdy již bylo o postupu rozhodnuto.

K oporám družstva patřili Postupa Pavel ml. 10 bodů z 11 partií 
-vyhrál 1.šachovnici a Postupa Martin 10,5 bodu z 11 partií- vyhrál 
3.šachovnici a Fencl Pavel.

 1. Sokol Joly Lysá n. L. 11 9 1 1 46.5 19
 2. Panda Rychnov / K. 11 9 0 2 42.0 18
 3. Loko C. Třebová 11 8 1 2 53.5 17
 4. Jiskra H. Brod B 11 7 0 4 37.5 14
 5. Sokol Hradec Král. 11 5 3 3 35.0 13
 6. Jiskra Nový Bydžov 11 6 1 4 33.0 13
 7. Sokol Bedřichov 11 5 1 5 34.0 11
 8. Vinohrady Brno 11 5 0 6 30.5 10
 9. DDM Chrudim 11 4 1 6 30.0 9
 10. Jiskra Ústi / 0. 11 1 1 9 19.0 3
 11. Jiskra Jaroměř 11 1 1 9 18.5 3
 12. Lokomotiva Brno 11 1 0 10 15.5 2

Tímto vítězstvím postoupili naši žáci do celostátní extraligy, kde mají 
zatím 50% bodový zisk. Porazili Vyšehrad Praha a České Budějovice.

Naši žáci a junioři vyhráli celou řadu turnajů a jen málokdy chybí na 
stupních vítězů (Praha Smíchov, Nový Bydžov, Český Brod, Liberec, 
Kolín a další).

Výborně si vedli naši žáci i v soutěži dospělých, kde patřili k oporám 
jednotlivých družstev.

2.česká liga - A družstvo - 4.místo - 13 bodů - skóre 48,-:40,
k nejlepším hráčům patřili Postupa Pavel Ing., Husárik Braňko a Kolář 
Pavel Ing.

Regionální přebor C - C družstvo - 2.místo - 19 bodů skóre 60,5 : 27,5
k nejlepším hráčům patřili Postupa Pavel ml., Postupa Martin, Vajčner 
Jiří Mgr, Valtr Tomáš Ing., Čermák Michal a Mazánek David

Regionální soutěž D - D družstvo 1.místo - 15 bodů skóre 31,5:13,5
k nejlepším hráčům patřili Voborník Bořivoj, Postupa Martin, Netuka 
Jiří a Fencl Pavel

Nejlepší výsledek měli v sezóně 2002/2003 žáci :
Postupa Martin 1989 25,- bodů/27 partií
Postupa Pavel ml. 1988 25,- bodů/30 partií
Rosenbaum Vít 1991 7,- bodů/11 partií (hrál jen žákovskou 
ligu)
Fencl Pavel 1990 10,5 bodů/14 partií

V letošní sezóně hrajeme o postup dospělých do 1.české ligy, zatím 
vedeme, ale bude to samozřejmě velmi těžké.

Díky patří všem, kteří přispívají různou formou na naši činnost
 a umožňují nám věnovat se tomuto sportu (hlavně Město Lysá n.L., 
JOLY ).

Saeckl Petr

V dnešní uspěchané době má 
stále více lidí potřebu pořídit si 
domů kousek přírody, živého 
společníka. Z mnoha důvodů 
volba často padá na psa. Jak však 
docílit toho, aby z našeho kama-
ráda vyrostl zdravý, poslušný
a spokojený pes, zkrátka „přítel 
člověka?“ Každý pes potřebuje 
naši lásku a všemožnou péči, ale 
také přiměřený pohyb, na což se 
často zapomíná. At‘ máte doma 
maltézáčka nebo pudlíka, kokr-
španěla či německého ovčáka, 
křížence nebo psího šlechtice, ti 
všichni ocení návštěvu kynologic-
kého cvičiště, kde se budou moci 
setkávat se svými druhy a vybít 
energii nashromážděnou při pole-
háváni na gauči. Vy si popovídáte 
s ostatními majiteli psů, strávíte 
odpoledne na čerstvém vzduchu 
a zlepšíte svou fyzickou kondici. 
Především však budete poznávat 
svého psa, komunikovat s ním
a zlepšovat váš vzájemný vztah při 
zábavném cvičení, kterému se říká 
„agility“.

Agility je mladý kynologický 
sport určený téměř pro každého. 
Nezáleží na vašem vzhledu, věku, 
tělesných proporcích ani stavu 
konta. Můžete se mu věnovat 
pouze rekreačně a občas poměřit 
síly s ostatními na závodech, nebo 
můžete agility brát jako vrcholový 
sport a věnovat mu veškerý volný 
čas. Váš pes může být malý, vel-
ký, jakéhokoliv věku či plemene. 
Jedinou podmínkou je dobrý 
zdravotní stav. Zejména vhodný 
je tento sport pro děti. Na jejich 
rozvoj velmi příznivě působí vztah

s živým tvorem i sportovní výkon, 
který při agility podávají.

V tomto sportu jde o překonání 
řady po sobě jdoucích překážek 
a to co nejrychleji a bezchybně. 
Pes překonává překážky, vy běžíte 
vedle něj a svými povely usměrňu-
jete jeho pohyb na určenou trasu.
V praxi to vypadá tak, že pes ra-
dostně letí po trati, zatímco vy se 
ho se sípáním snažíte dostihnout. 
Překážek existuje celá řada. Jsou to 
překážky skokové, např. obyčejná 
skočka a proskokový kruh, dále 
překážky probíhací, např. slalom 
nebo tunel, a překážky zónové, jako 
je kladina, houpačka, šikmá stěna. Z 
těchto překážek se staví různé tratě. 
Výsledek vypadá podobně jako zná-
mější koňský parkur.

V Kynologickém klubu Lysá 
nad Labem se výcvikem agility 
zabýváme již několik let. Máme 
mnoho závodních úspěchů, které 
letos završil zisk titulu „Mistr 
republiky 2004“. Postarala se
o to naše členka Lucie Cígerová 
se psem Akimem. Další účastnice, 
Romana Hanousková, skončila se 
svým psem Demim na 7. místě. Obě 
dívky soutěžily v kategorii dětí do 
14-ti let s pejsky kategorie small. 
Tímto jim chceme pogratulovat 
a popřát mnoho úspěchů v další 
práci.

Nadále přijímáme nové 
členy do družstva agility. Zá-
jemci se mohou informovat na
tel. 602 815 744,721 322 911, nebo 
přímo navštívit kynologické cvičiš-
tě každou neděli od 13-ti hodin.

Vaše instruktorka agility
Jana Frydrychová

Sportujte se svým psem! 

v budově Masarykovy školy
každý čtvrtek od 17.00 do 18.30 hodin

Rádi uvítáme všechny zájemce.
Pravidla jsou jednoduchá. Stačí jen přijít

a chvilku se dívat.

Tel.: 604 730 038 (Pavel Kvapil), nebo p.kvapil@centrum.cz
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NAŠE MĚSTO VČERA A DNES

Po požáru v Palackého ulici  1913 ( ul. Široká, nyní Československé armády).

Dům měšťana Kolešky, nejstarší pekařství v Lysé. Nyní zde sídlí organizace Privum.
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Rekvírované zvony za války ( 7.11. 1916 ). V současné době nám vánoční náladu připomínají zvony z věže našeho kostela.

Hostinec „U Černého orla“ po požáru roku 1889 byl přestavěn do současné podoby. Slouží jako koloniál.
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