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Pranostiky:
Jestli březen kožich stáhl, 
duben by rád po něm sáhl.

Březnové slunce má krátké ruce 
a dlouhý kabát.

Sv. Bedřich teple dýchá 
nebo také sněhy míchá.

Na sv. Josefa den když jasný, 
hospodář rok čeká krásný.

město Lysá nad Labem a okolí                            www.mestolysa.cz                                                           Cena: 9 Kč                                        3 /2011

KULTURNÍ  PAMÁTKA
V  LYSÉ  NAD  LABEM

Dvůr Karlov
čp. 17 
Původně špitál byl vybudován 
F. A. Šporkem v roce 1717, 
kdy došlo též k vysvěcení kaple 
Svatého Kříže. Autorem stavby 
byl F. M. Kaňka.

Opět  masopust

Ve středu 23. února 2011 vyrazil 
jako každý rok průvod žáků a učitelů 
I. stupně ZŠ B. Hrozného od budovy 
Masarykovy školy. Masky, masopust-
ní říkadla a písničky ani dobrá nálada 
nechyběly. K jedné změně však došlo. 
Průvod letos neprocházel městem, ale 
rozdělil se na dvě části. Jedna zamíři-
la do domova důchodců udělat radost 
babičkám, dědečkům a všem, kteří se 
o ně starají. Druhý průvod se vydal na 

sídliště do MŠ Mašinka za mladšími 
kamarády.

Po průvodu jsme se všichni opět sešli 
v Masarykově škole a konec masopus-
tu oslavili diskotékou. Všichni si osla-
vu užili, zážitek to byl zvlášť pro naše 
prvňáčky. Někteří žáčci se nemohli 
s maskami rozloučit a ještě i odpo-
ledne jste mohli ve městě potkat malé 
strašidelné i veselé postavičky.

M. Mrázová

VÍTÁNÍ JARA
FAJN KLUBU

Zveme Vás na divadélko 
pro děti i dospělé

nazvané

APRÍILOVÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ

první jarní sobotu
26. 3. 2011
od 16.00 hodin

vstupné 20,- děti
a 30,- dospělí

drobný jarní dáreček

www.klubfajn.estranky.cz
Poděbradova 1707,

Lysá nad Labem
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3

2. jednání rady města se konalo 
25. 1. 2011. Program o třech desít-
kách bodů byl pestrý, a jako obvyk-
le se zastavíme u těch čtenářsky za-
jímavých. Delší diskuse se rozvinu-
la až ve dvanáctém bodu, v němž se 
posuzovaly nabídky na pronájem 
obecní vodní plochy a pozemků 
v lokalitě Mršník. Na veřejnou za-
kázku dorazily 4 nabídky: dvě z nich 
byly od Českého rybářského sva-
zu, třetí od fi rmy s rybářskými po-
třebami a poslední od místního ry-
bářského klubu z Poděbradovy uli-
ce. Nabídky byly velmi vyrovnané, 
rada pečlivě hodnotila klady i zápo-
ry, ale nakonec se rozhodla ponechat 
si ještě čas na rozmyšlenou, doplnit 
některé údaje, takže konečné roz-
hodnutí padne příště. Také v dalším 
bodu šlo o vodu – tentokrát o pitnou 
a splaškovou, a diskutovalo se o výši 
vodného a stočného pro rok 2011. 
Mluvilo se o různých variantách, ale 
nakonec se rada přiklonila k velmi 
mírnému navýšení ceny oproti před-
chozímu roku: vodné 29,85 Kč/m3, 
stočné 30,07 Kč/m3. V porovnání 
s šedesáti městy v ČR vychází celko-
vá cena v Lysé těsně pod 60 Kč/m3 
jako velice příznivá a šetřící rodinné 
rozpočty obyvatel.

V bodu č. 14 rada schválila pou-
žívání veřejného prostranství fi rmě 
Catering-Nany z Milovic. Tato fi rma 
buduje pojízdnou prodejnu rychlé-
ho občerstvení a s nástupem jara by 
v pracovních dnech měla zahájit 
prodej na spodní straně Husova ná-
městí. Prodejna bude energeticky 
soběstačná a poplatky za zábor ve-
řejného prostranství budou hrazeny 
podle platné vyhlášky.

V bodu č. 17 rada města vzala na 
vědomí informativní zprávu o úpra-
vě veřejné zeleně a zeleně v zámec-
kém parku. V dalším bodu rada po-
volila prodloužení maturitního ple-
su Obchodní akademie Lysá n. L. 
do druhé hodiny ranní.  V bodu č. 22 
rada pověřila odbor školství a kultu-
ry, aby připravil aktuální znění obec-
ně závazné vyhlášky o spádových 
obvodech základních škol, jež by 
reagovala na nově vzniklé ulice měs-
ta. Bod č. 24 se týkal časového ome-
zení heren, v nichž jsou umístěny vý-
herní hrací přístroje a technická her-
ní zařízení. Na posledním zasedá-
ní zastupitelstva v roce 2010 byla 
schválena obecně závazná vyhláška, 
která zakázala provozování přístro-
jových hazardních her po 22. hodině 
večer. Hned v prvním lednovém týd-
nu se zvedla doslova vlna protestů 

ze strany provozovatelů, že omezení 
pro technická herní zařízení (moder-
ní varianta přístrojů, povoluje minis-
terstvo fi nancí) nemá oporu v záko-
ně, ozvalo se i ministerstvo fi nancí 
a ministerstvo vnitra. Proto je na-
vrženo celou vyhlášku zrušit. Rada 
souhlasila, ale konečné rozhodnu-
tí bude mít únorové zastupitelstvo. 
V bodu č. 26 se posuzoval návrh 
města Milovice, aby část výkonu 
státní správy pro obec Jiřice byla 
převedena z Lysé na jejich městský 
úřad. Rada se přiklonila k názoru ji-
řického zastupitelstva, že dosavadní 
uspořádání je pro Jiřice zcela vyho-
vující. V posledním bodu ke schvále-
ní rada doporučila návrh obecně zá-
vazné vyhlášky o závazných částech 
územního plánu ke schválení v úno-
rovém zastupitelstvu.

V závěrečné diskusi hrál prim 
pan Mgr. Kopecký, náměty směřu-
jí především k údržbě veřejné zele-
ně, na kterou je teď ten správný čas, 
a na opravy chodníků a komunikací, 
jejichž čas se po zimním období kva-
pem blíží.    

Pracovní schůzka zastupitel-
stva města se konala 26. 1. 2011. Cí-
lem bylo projednání prioritních akcí 
na rok 2011 a určení akcí, které bu-
dou realizovány, pokud budou vý-
sledky hospodaření lepší, než před-
pokládá rozpočet. V úvodu pan sta-
rosta informoval o tom, že příjmy 
za rok 2010 byly splněny na 103%. 
Před jednáním a během diskuse 
měli všichni přítomní možnost na-
psat nebo přednést návrhy akcí, kte-
ré doporučují k realizaci. Největ-
ší podporu získaly tři akce: nový vý-
tah ve Vichrově vile (zdravotní stře-
disko), oprava městského vodoje-
mu a přepojení septiků na kanalizaci 
u městských domů v Jedličkově uli-
ci. Ani další nápady nezapadnou, 
jsou soustředěny do tzv. zásobní-
ku projektů. O milou tečku se tento-
krát postaral pan Ing. Gregor, který 
prohlásil, že je s výsledkem schůzky 
z 95% spokojen.

3. jednání rady města se konalo
15. 2. 2011. O třítýdenní odstup od 
předchozího jednání se postara-
ly jarní prázdniny a dovolené někte-
rých členů rady. Delší čas na přípra-
vu se projevil v počtu bodů ke schvá-
lení – bylo jich rekordních 63. Prak-
ticky polovina z nich byla věnová-
na pozemkovým a bytovým záleži-
tostem a věcným břemenům a je-
jich projednávání zabralo plné 2 ho-
diny. Blok 13 bodů od č. 32 připra-
vil odbor školství a kultury a byl čte-

nářsky mnohem zajímavější. V bodu 
č. 32 rada posuzovala návrh obecně 
závazné vyhlášky o spádových obvo-
dech základních škol. Původní OZV 
platí více než 10 let. Za tu dobu při-
byla řada nových ulic s novými domy 
a samozřejmě dětmi. Rada uložila 
odboru, aby do konce školního roku 
projednal návrh OZV s řediteli škol 
a nadřízenými školskými orgány. 
V dalších bodech rada vzala na vě-
domí zápisy ze sportovní a kultur-
ní komise. V bodu č. 36 rada schvá-
lila návrh náplně turistického infor-
mačního centra v Městské knihovně 
Lysá nad Labem. Novinkou by měla 
být rozšířená otvírací doba v sobotu 
dopoledne v turistické sezóně. 

Další bod přinesl žádost ZUŠ 
F. A. Šporka o poskytnutí dal-
ších prostor pro výuku. Zájem dětí 
o vzdělání v uměleckém směru je po-
těšující, ale současně je to úkol pro 
správu majetku, aby našla vyhovu-
jící řešení. Půlhodinku se diskutova-
lo v bodu č. 40, kde rada města po-
suzovala rozdělení dotací města na 
rok 2011 z Fondu sportu a volné-
ho času (celková částka k rozděle-
ní 140 tis. Kč), ještě delší dobu bylo 
věnováno rozdělení dotací z Fon-
du kultury (celkem 300 tis. Kč). 
V obou případech rada konstatova-
la, že jak odbor školství a kultury, tak 
komise sportovní i kulturní odvedly 
velký kus práce. Konečné schválení 
dotací bude úkolem zastupitelstva. 
Rada současně upozornila žadatele 
o dotace, aby vyúčtování akcí za rok 
2011 bylo předloženo v naprostém 
pořádku a v souladu s nově schvále-
nými formuláři, jinak jim další dota-
ce nebudou poskytnuty.

Oživením programu byly dvě in-
formativní zprávy. V bodu č. 50 rada 
vzala na vědomí zprávu pana T. Sed-
láčka o plánovaném záměru na vy-
budování provozu povrchových 
úprav v Litoli v bývalém Lekkerlan-
du, o záměru se bude jednat na za-
stupitelstvu. V bodu č. 51 navrhla 
Základní organizace Českého svazu 
včelařů zajímavý způsob využití za-
hradního domku, který chátrá v zá-
meckém parku. Domek by měl být 
přeměněn na funkční včelín a expo-
zici včelařství. Odbor správy majet-
ku a investic bude se včelaři jednat 
o tom, jak nápad převést do praxe, 
kolik to bude stát a kdo to zaplatí.

V bodech č. 52 a 53 byly vyhod-
noceny nabídky na veřejné zakázky 
„Vnitřní integrace úřadu“ a „Tech-
nologické centrum ORP“, na kte-
ré by měla být poskytnuta dotace 

z prostředků EU. O zakázky byl vel-
ký zájem, zadání si vyzvedlo asi 17 
fi rem, ale nakonec byly doručeny 
2 a 3 nabídky. V obou případech se 
vítězem stala fi rma AutoCont CZ 
s nabídnutými cenami 1,7 mil. Kč 
a 3,7 mil. Kč.

V dalším bodu se projednávala žá-
dost 2 provozovatelek, které mají zá-
jem pořádat v Lysé farmářské trhy. 
O věci bude jednat i zastupitelstvo, 
protože pořadatelky požadují pro-
minutí poplatku za zábor veřejného 
prostranství, který podle „poplatko-
vé“ OZV činí 100 Kč/m2/den.

V bodu č. 55 rada schválila fi nanč-
ní příspěvek 8 tis. Kč na provoz Sta-
nice pro zraněné a handicapova-
né živočichy. V dalších dvou bodech 
rada města vzala na vědomí zprávu 
o bezpečnostní situaci ve městě za 
rok 2010 a zápis z jednání dopravně 
bezpečnostní komise.

Již poněkolikáté se v bodu č. 58 
jednalo o vyvěšení tibetské vlajky na 
radnici dne 10. 3. 2011. Rada vyvě-
šení schválila. Bod č. 59 přinesl zá-
pis z Osadního výboru Byšičky, dal-
ší bod pak zápis z kontrolního výbo-
ru. Po schválení programu únorové-
ho zastupitelstva se v bodu č. 62 ob-
sáhle posuzovaly navržené varian-
ty úsporných opatření na MěÚ Lysá 
nad Labem, které by vyrovnaly výpa-
dek příspěvku na výkon státní sprá-
vy. Oproti předpokladu úřad dosta-
ne o 3 mil. Kč méně, což je 17%. Po 
doplnění některých údajů se o věci 
bude jednat ještě 22. 2. 2011.

Posledním bodem bylo koneč-
né rozhodnutí v případě pronáj-
mu obecní vodní plochy v lokali-
tě Mršník. Rada zvolila Rybářský 
klub Lysá n. L. za roční nájemné 
7 tis. Kč. Pronájem obecních po-
zemků na Mršníku získalo Myslivec-
ké sdružení Černava, a to za částku 
5 Kč/m2/rok.  Závěrečná diskuse se 
nekonala, protože rada se přesunu-
la na jednání s vedením Eurestu, s 
řediteli škol, zástupci školských rad 
a rodičů, kde se hovořilo o stavu 
školního stravování a o krocích, kte-
ré se podnikají ke zlepšení jeho kva-
lity.

4. jednání rady města se konalo 
22. 2. 2011. Program byl tentokrát 
naplněn 28 body, což odpovídá prů-
měru. Hned v úvodu rada vyhově-
la předsedkyni kulturní komise paní 
J. Labutové, která obsáhle informo-
vala o dění v kulturní komisi. Rada 
si vyžádala zápisy a k věci se vrátí na 
příštím jednání. První tři body byly 
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věnovány přípravě na odstraňování 
škod na komunikacích po zimě: za-
kázku na opravy výtluků tryskovou 
metodou PATCH získala ze 7 nabí-
dek fi rma AD-OK Kubín-Kryšpín 
z Nového Bydžova za limitní cenu 
400 tis. Kč. Druhou metodou oprav 
je ITHR (velká „žehlička“), došly 
2 nabídky, vítězem je fi rma TRE-
SIL z Třebíče, za limitní cenu 
100 tis. Kč. Třetí zakázkou jsou opra-
vy dilatačních spár na místních ko-
munikacích. Ze dvou nabídek se 
vítězem stala fi rma PDC Simost 
z Brna za limitní cenu 200 tis. Kč. 
Zajímavé byly body č. 6 a 7, které při-
nesou změny v třídění a svozu biood-
padů z domácnosti a měly by přinést 
alespoň částečnou náhradu za ome-
zovaný svoz velkokapacitních kon-
tejnerů. O podrobnostech bude in-
formace ještě podána.

Následoval již tradiční blok by-
tových a pozemkových záležitostí, 
v němž se tentokrát odehrál zají-
mavý obálkový souboj o tři byty 
v čp. 715 v Zahradní ulici. Dorazilo 
celkem 16 nabídek. Dva velké byty 
byly prodány za 1,2 a 1,6 mil. Kč, 
malý byt za 900 tis. Kč. Konečné roz-
hodnutí má v rukou zastupitelstvo.

V bodu č. 18 byl vybírán dodava-
tel elektrické energie pro město. Ví-
tězem se stala společnost CENT-
ROPOL ENERGY z Ústí nad La-
bem, smlouva by měla být uzavřena 
na dobu 1 roku a odhadovaná úspo-
ra za tuto dobu je 300 tis. Kč. Delší 
diskusi vyvolal bod č. 23, v němž se 
posuzovaly návrhy na udělení měst-
ských vyznamenání. Rada schváli-
la udělení čestné medaile II. stupně 
panu Jiřímu Vetešníkovi, veliteli po-
žární stanice Nymburk. Další me-
daile II. stupně patří panu Tomá-
ši Steinbachovi za 40 bezpříspěvko-
vých odběrů krve. Medaili III. stup-
ně obdrží následující dárci krve za 20 
bezpříspěvkových odběrů: Ondřej
Daněk, Ondřej Novotný, a za 
10 bezpříspěvkových odběrů: Jitka 
Šlapáková, Radek Pertlík, Julie Pert-
líková. Dále rada města doporučuje 
zastupitelstvu města udělit medai-
li I. stupně panu Vladimíru Křížovi 
(in memoriam) a panu Václavu 
Houšteckému. Posledním vyzname-
naným je strážník Petr Baumgart-
ner, který obdrží od starosty měs-
ta medaili III. třídy „Za věrnost“ za 
10 let u městské policie.

V bodu č. 26 se rada města vráti-
la k úsporným opatřením na měst-
ském úřadě. Z návrhu vyplynulo, že 
se podařilo zajistit úsporu 3 mil. Kč, 

která vyrovná výpadek příspěvku na 
výkon státní správy. Hlavní zdroje 
úspor: zrušení odměn, snížení přídě-
lu do sociálního fondu, zvýšení úhra-
dy za poskytované stravenky, sníže-
ní nákladů na služby a nákup mate-
riálu, personální opatření. Poslední 
opatření se dotkne těch zaměstnan-
ců, kteří již čerpají důchod souběžně 
s pracovním poměrem, případně na 
důchod „dosáhnou“ během tohoto 
roku. K úsporám dojde i na městské 
policii, kde změnou organizace prá-
ce dojde ke snížení přesčasových ho-
din a tím i nákladů. K opatřením se 
připojila i městská knihovna, která 
převezme větší část náplně jednoho 
pracovního místa na odboru školství 
a kultury a toto místo bude zrušeno.

Předposledním bodem byla infor-
mace o žádosti starosty z Jiřic, aby 
některé jiřické děti mohly chodit do 
ZŠ v Lysé. Posledním bodem bylo 
jmenování Mgr. Michaely Zemko-
vé z Národního památkového ústa-
vu (NPÚ) Praha členkou Komise re-
generace městské památkové zóny. 
V závěrečné diskusi požádal pan 
Mgr. Kopecký o to, aby mohl ukon-
čit své působení v redakční radě Lis-
tů, a to z časových důvodů. 

Mimořádné zasedání zastupi-
telstva města se konalo 22. 2. 2011, 
necelé dvě hodiny po skončení jed-
nání rady města. O svolání mimo-
řádného zasedání požádalo 5 členů 
zastupitelstva pod dojmem setkání 
v kině dne 24. 1. 2011, kde byl před-
staven projekt na revitalizaci náměs-
tí B. Hrozného a Zámecké ulice. Za-
sedání svolal pan starosta v termí-
nu do 21 dnů od podání žádosti, jak 
ukládá zákon o obcích. Jediným bo-
dem programu bylo projednání při-
pomínek právě k výše uvedenému 
projektu.

Pan starosta v úvodním slově shr-
nul dosavadní postup a uvedl, že 
podkladovými materiály je zápis 
z jednání na NPÚ Praha, dále pí-
semné připomínky p. Sedláčka a sta-
novisko dopravně bezpečnostní ko-
mise. Vzápětí reagoval pan Ing. Gre-
gor, proč nebyly rovněž uvedeny 
jeho náměty, které rozeslal všem za-
stupitelům mailem v polovině února 
prostřednictvím tajemníka.

Jako první byla vyjasněna otáz-
ka kompetencí autorů projektu. Pan 
starosta předložil kopie příslušných 
oprávnění pana Ing. Paličky a řeši-
telského týmu. Navíc projekt pro-
šel všemi stupni projednání a kon-
trolami z Regionálního operační-
ho programu a NPÚ a nikde nebylo 

shledáno pochybení. Potom se řeši-
la otázka fi nanční úhrady, pokud se 
rozhodne o zapracování připomí-
nek do projektu. Přítomný Ing. Pa-
lička vysvětlil, že pokud by byly chy-
by v projektu, opraví je zdarma. Po-
kud půjde o úpravy projektu na zá-
kladě nových požadavků od zastupi-
telů, zdarma už to nebude. Navíc do 
projektu zahrne jen takové požadav-
ky, které jsou v souladu s příslušný-
mi normami.

Pak už přišlo na řadu projedná-
vání věcných připomínek. To byla 
chvíle opět pro Ing. Gregora, kte-
rý požádal o to, aby se postupovalo 
podle jím navržené osnovy, což bylo 
schváleno 9 hlasy. V následujících 
asi 3 hodinách se podrobně diskuto-
valo o všech vznesených námětech. 
Z diskuse vybírám alespoň některé 
úsměvné momenty: návrhy cestiček 
pro chodce – Ing. Gregor navrhl di-
agonální uspořádání. Mgr. Minařík 
podotkl, že tento systém mu připo-
míná labyrint na loučeňském zám-
ku. Osvětlení cest v parku – paní 
M. Chloupková to považuje za nad-
standard a tudíž zbytečnou věc. 
Ing. Palička odpověděl, že osvětle-
ní je navrženo odborníkem tak, aby 
co nejméně rušilo okolí a umož-
nilo bezpečný pohyb chodců, a ne 
aby „se osvětlovaly veverky“. Po ná-
ročném jednání a hlasování o kaž-
dé úpravě zvlášť došli zastupitelé ke 
shodě v těchto bodech:

1. Napřímení vnitřní komunika-
ce parku na ose sever – jih, směřují-
cí do Sojovické ulice s tím, že dojde ke 
změně povrchu z nezpevněné komu-
nikace na komunikaci zadlážděnou.

2. Zřízení přechodu pro chod-

ce v části komunikace mezi školou 
a muzeem, který bude navazovat na 
vnitřní komunikaci v parku.

3.  Zachování stávajícího umístě-
ní pomníku Dr. Bedřicha Hrozného.

4. Vybudování nové cesty od po-
mníku Dr. Bedřicha Hrozného tak, 
aby navazovala na přístupové scho-
diště vedoucí ke kostelu sv. Jana 
Křtitele.

5. Zachování maximální šíře ko-
munikace v ul. Zámecká včetně 
stávajícího odvodňovacího kanálu 
s tím, že bude technickým opatře-
ním vytvořena možnost průchodu 
od pomníku Dr. Bedřich Hrozného 
ke kostelu sv. Jana Křtitele.

6. Zadláždění vnitřní cesty parku 
na ose sever – jih od kavárny Cam-
pielo na Náměstí Bedřicha Hrozné-
ho ke schodišti vedoucímu do spod-
ní části nám. Bedřicha Hrozného.

V závěru jednání kolem deváté ho-
diny večerní se dostala ke slovu i ve-
řejnost. Pan Skuhrovec apeloval na 
to, aby projekt respektoval co nej-
větší počet parkovacích míst, proto-
že tržby obchodů jsou přímo úměr-
né počtu parkovacích míst. Paní Pe-
tráčková upozornila na frekvenci zá-
sobování Jednoty na rohu náměstí 
a projektant by s tím měl počítat.

1. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 23. 2. 2011. Zastupitelé 
se sešli po 20 hodinách od skončení 
mimořádného zasedání a program 
byl naplněn skoro třiceti body. S při-
hlédnutím k tomu, že jednání trva-
lo skoro 7 hodin, bylo velmi náročné 
a rozsah Listů je omezený, si infor-
mace přečtete až v dubnovém čísle.  

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace
o stavu povinné výměny řidičských průkazů 
na Městském úřadu Lysá nad Labem

Z celkového počtu 2100 řidičských průkazů, vydaných v období 
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000, jejichž platnost skončila k 31. 12. 2010, 
zbývá vyměnit cca 277 řidičských průkazů. 

Libuše Kopřivová, referentka odboru dopravy – evidence řidičů  

Upozorňujeme občany, kteří jsou majiteli psů a ještě neuhradili
poplatek daný obecně závaznou vyhláškou města o místních po-
platcích do 15. února, aby neprodleně poplatek zaplatili v hoto-
vosti v pokladně Finančního odboru MěÚ Lysá nad Labem nebo
platbou bezhotovostně na účet 19-0504268369/0800, variabilní 
symbol - 1341 a číslo známky psa. Variabilní symbol je důležitý pro 
identifi kaci poplatníka.                                Alena Kopecká, fi nanční odbor

Výzva
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Po dobrých zkušenostech z před-
chozích let se bude opakovat úspěš-
ná akce Finančního úřadu Nym-
burk (dále jen FÚ), při níž budou 
pracovníci FÚ poskytovat konzulta-
ce a vybírat daňová přiznání v budo-
vě MěÚ Lysá nad Labem. Kdo z ob-
čanů této možnosti využije, ušetří 
nejméně jednu cestu do Nymburka. 
V roce 2010 bylo tímto způsobem 
podáno asi 200 daňových přiznání.

Všichni daňoví poplatníci, kte-

Finanční úřad opět jeden den na radnici
ří budou za rok 2010 podávat da-
ňové přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob, mohou v rámci služeb 
FÚ přijít ve středu 9. března 2011 
od  8 do 18 hod. na Městský úřad 
v Lysé nad Labem, (velká zasedací 
místnost ve staré budově). V provo-
zu budou 2 pracoviště.

Pracovníci FÚ ve výše uvede-
ném termínu umožní daňovým po-
platníkům, aby si v klidu - bez front 
a v „domácím“ prostředí - mohli vy-

řídit své záležitosti. V rámci těchto 
úředních hodin mohou daňoví po-
platníci platně podat daňové při-
znání, mohou získat pomoc při vy-
plnění daňového přiznání do pří-
slušných formulářů a rovněž mo-
hou obdržet složenku pro případ-
né zaplacení daně. Formuláře da-
ňového přiznání je možné vyzved-
nout již od ledna v podatelně MěÚ 
v přízemí.

Pro případ, že vzniknou poplat-

níkům v souvislosti s podáváním 
daňových přiznání některé nejas-
nosti, mohou se za účelem jejich vy-
řešení dotázat na informačních te-
lefonních linkách FÚ – tel. číslo: 
325 535 310. Informační linky bu-
dou v provozu v termínu od začátku 
února do 31. 3. 2011 (Po, St. 8.00 
– 17.00 hod., Út., Čt. 8.00 – 15.30 
hod., Pá 8.00 – 14.30. hod.).

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Jak na sběr dat při přípravě strategického plánu rozvoje města?
V lednových Listech jsem infor-

moval o tom, že během prvního mě-
síce roku bude probíhat školení na 
téma „Analýza dat a průzkum ve-
řejného mínění“. Lektorem byl pan 
Mgr. Jiří Kocourek, který měl neleh-
ký úkol – během 64 hodin seznámit 
posluchače se základy sociologie, 
představit základní pojmový aparát, 
používané metody práce atd. Poslu-
chači byli převážně  vedoucí úřední-
ci, kteří jsou v čele pracovních sku-
pin pro 5 oblastí strategického plá-
nu, případně jsou členy řídící sku-
piny. Mezi posluchače patřila i paní 
místostarostka Chloupková a ředi-
tel městské policie pan Luděk Přibyl.

Školení bylo naplánováno mimo 
úřední dny na všechny čtvrtky a pát-
ky po celý leden tak, že první den 
jsme absolvovali 10 hodin výuky, 
v pátek pak „jenom“ šest. Úvodní 
dny školení byly náročné oboustran-
ně – většina posluchačů slyšela poj-
my z aplikované sociologie poprvé 
v životě a lektor musel udržet pozor-
nost posluchačů po celou dobu vý-
kladu. Vzájemně jsme si na sebe zvy-
kali a nutno říci, že i respektovali od 
začátku do konce.

Dobrým prvkem pro udržení po-
zornosti bylo opakovací cvičení 
u fl ipchartu, kdy každý z nás kole-
gům zopakoval přidělenou teoretic-

kou část a předvedl, jak dané látce 
porozuměl. Školení nabralo na zají-
mavosti ve chvíli, kdy jsme se prak-
ticky učili připravit anketu. Poslu-
chači se rozdělili do čtyř skupin, kte-
ré svedly slovní bitvu o to, jaké téma 
bude anketa zkoumat. Zvítězilo 
téma „ dokončení rekonstrukce let-
ního kina“. Další dvě hodiny zabrala 
formulace otázek - na co se budeme 
ptát a jak. Nejjednodušší bylo pak to 
– koho se budeme ptát. Responden-
ty byli kolegové z úřadu a strážníci 
městské policie. Výsledek se dal oče-
kávat: převaha hlasů byla pro dokon-
čení areálu, je žádoucí rozšířit nabíd-
ku pořadů (např. o divadelní před-
stavení), sortiment občerstvení, zá-
zemí pro účinkující i diváky.

Zajímavé bylo i probírání kon-
krétních témat jednotlivých pracov-
ních skupin. Museli jsme konstato-
vat, že městský úřad je hodnověr-
ným zdrojem velkého množství dat, 
která budou při tvorbě strategického 
plánu využita. S dalšími zdroji, kte-
ré jsou veřejně přístupné na interne-
tu, pak mají pracovní skupiny v ru-
kou opravdu silné nástroje.

Modelovým učebním příkladem 
byla analýza základního školství 
ve městě, kde jsme postupovali 
krok za krokem – vyhledání zdro-
jů dat, sběr dat, statistika, inter-

pretace a prezentace výsledků. 
Na závěr školení posluchači vy-

plňovali dotazník pro zpětnou vaz-
bu, v nichž převládalo slovo „nároč-
nost“. Pokud se podaří teorii ze ško-
lení vtělit do připravovaného strate-

gického plánu, pak by měl výsledek 
přinést užitek nejen pro toto volební 
období, ale i pro několik období ná-
sledujících.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Komínová „vyhláška“ 
Zcela správně se jedná o Nařízení 

vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách 
požární bezpečnosti při provozu ko-
mínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 
(dále jen nařízení vlády).

V posledních měsících, vzhle-
dem k blížícímu se datu platnos-

ti dotčeného nařízení vlády, jímž 
je 1. leden 2011, se jak v televizi, 
tak v tisku objevují různé infor-
mace, související zejména s po-
vinnostmi, které vyplývají z usta-
novení jednotlivých paragrafů to-

Pokračování na str. 5

Poplatek za svoz komunálního odpadu je stejný jako v roce 2010,
tj. 450 Kč za osobu, děti do 6 let a důchodci od 70let 390 Kč.
Dle Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2009  je každý občan
povinen zaplatit poplatek za svoz komunálního odpadu.

Romana Novotná, odbor SMI

Svoz komunálního odpadu
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Revitalizace historického centra města Lysá n. L.
Město Lysá nad Labem Vám 

tímto oznamuje, že dne 1. 3. 2011 
bude zahájena investiční akce s ná-
zvem Revitalizace historického cen-
tra města Lysá nad Labem. V rám-
ci tohoto projektu dojde ke kom-
pletní revitalizaci horní části nám. 
B. Hrozného a Zámecké ulice. Tato 
lokalita se nachází celou svojí roz-
lohou v městské památkové zóně 
města Lysá nad Labem. Bude pro-
vedena kompletní rekonstrukce 
zpevněných (komunikace, chod-
níky, parkovací stání) a nezpevně-
ných (cesty v parku) povrchů. Zá-
roveň dojde k vybudování a rekon-
strukci technických sítí (splaško-
vá a dešťová kanalizace, vodovod). 
V rámci celého řešeného prostoru 
dojde k instalaci veřejného osvět-
lení, revitalizaci zeleně a instalaci 
městského mobiliáře (lavičky, koše 
atd.).

Hlavním cílem projektu je cel-
kově přispět ke zkvalitnění živo-
ta rezidentů města a umožnit na-
vštěvovat a aktivně využívat zre-
vitalizovanou lokalitu, která při-
spěje ke zkvalitnění života ve měs-
tě a bude mít pozitivní psycho-
logický a socioekonomický do-
pad na vymezené cílové skupiny. 
Cílem tak je přispět ke komplet-
ní obnově této historické lokali-
tě, a tím i části městské památko-
vé zóny. Tento veřejný prostor tak 
bude splňovat nároky na kulturní, 
společenské a historické centrum 
města Lysá nad Labem. Realiza-
ce tohoto projektu celkově přispěje 
k navýšení nabídky pro návště-
vu této lokality a vnímání města 
Lysá n. L. jako atraktivního místa 
pro život. Synergický efekt spočí-
vá i ve zvýšení atraktivnosti lokali-
ty pro podnikatelské subjekty a tím 

i ke konečnému snížení nezaměst-
nanosti.

Tento projekt je spolufi nanco-
ván v rámci Regionálního operační-
ho programu NUTS 2 Střední Če-
chy, prioritní osa: Integrovaný roz-
voj území, oblast podpory 3.2 Roz-
voj měst – oblast fyzické revitaliza-
ce od Regionálního rady regionu 
soudržnosti Střední Čechy dotací 
v maximální výši 17.478.158,40 Kč, 
na níž podíl fi nančních prostředků 
z Evropského fondu regionálního 
rozvoje činí 15.839.581,05 Kč. 

Generálním dodavatelem stavby 
je společnost DLAŽBA VYSOKÉ 
MÝTO s.r.o. za celkové náklady 
19.859.523 Kč včetně DPH. Fyzic-
ké ukončení prací se předpokládá 
v dubnu 2012. 

Jana Javorčíková
Projektový manažer

Město Lysá n. L.

hoto nařízení vlády pro každého 
občana ČR. Protože tyto infor-
mace jsou mnohdy zavádějící, ně-
kdy dokonce na míle vzdálené od 
správné interpretace, vznikl i ten-
to příspěvek.

Ale nejprve popořádku. To, 
že fyzické osoby (tedy občané) 
mají povinnost zajišťovat bez-
pečný provoz komínů a kouřo-
vodů a udržovat je v bezpečném 
stavu, totiž upravuje kromě výše 
zmíněného nařízení také už de-
vět let stará vyhláška č.246/2001 
Sb. o stanovení podmínek požár-
ní bezpečnosti a výkonu státní-
ho požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci)  a ta se přitom 
odkazuje na ještě starší vyhlášku 
č. 111/ 1981 Sb. o čištění ko-
mínů (dále jen vyhláška), kte-
rou nyní nové nařízení vlády 
ruší. Znamená to tedy, že náh-
le objevené požadavky na ob-
čany ohledně údržby komíno-
vých těles  nejsou vůbec nic nové-
ho, ale tyto předpisy tady platí již 
30 let zpátky. 

A teď k vlastnímu nařízení vlády. 
V tomto právním předpisu není 
uvedeno jediné ustanovení, kte-
ré uvádí, že si občané „musí“ od 
1. ledna povinně zvát domů od-
borně způsobilou osobu (dále 
jen kominíka) na kontroly (čiště-
ní) případně revize komínů. Ano, 
je pravda, že každý majitel komí-
na a kouřovodu (nově spalino-
vé cesty) musí tyto cesty udržo-
vat v bezpečném stavu, aby nedo-
šlo ke vzniku požáru nebo zadu-
šení vlivem úniku toxických zplo-
din apod. A do toho patří i pravi-
delné kontroly (čištění) odborní-
kem. Vše ovšem záleží na každém 
vlastníku spalinové cesty, zda si jí 
nechá nebo nenechá tímto odbor-
níkem zkontrolovat. Nikdo totiž 
běžného občana k tomuto kroku 
nemůže nutit, neboť občan, jakož-
to fyzická osoba, v plnění povin-
ností stanovených výše uvedeným 
nařízením vlády, nepodléhá vý-
konu státního požárního dozoru 
(tedy kontrole ze strany příslušné-
ho HZS kraje), narozdíl od práv-
nických a podnikajících fyzických 
osob, kde se tyto kontroly běžně 
uskutečňují. Navíc (a to je jeden 
z rozdílů od původní vyhlášky) 
u čištění spalinových cest, slou-
žící k odtahu spalin od spotřebi-
če na pevná paliva, si je do výkonu 
50 kW připojených spotřebičů 
(což je drtivá většina běžných do-

Pokračování ze str. 4

mácích a bytových kotlů, kamen 
či krbových vložek) v průběhu 
roku může každý provádět sám 
svépomocí, aniž by si na to mu-
sel nějakého kominíka zvát a sta-
čí zajistit toto čištění kominíkem 
1 x za rok.

Nastane-li však okamžik, kdy 
vznikne nějaký problém na spalino-
vé cestě – např. dům kvůli špatné-
mu stavu nezkontrolovaného komí-
na vyhoří a někdo následkem toho 
zemře nebo se udusí zplodinami ne-
vyčištěného komína či kouřovodu, 
tak každý takovýto občan vlastnící 
nebo užívající výše uvedenou spali-
novou cestu nese za tuto skutečnost 
plnou trestně právní odpovědnost, 
takže pak kromě řešení jeho pro-
hřešku v rámci přestupkového říze-
ní s příslušným HZS kraje může ná-
sledovat i soudní dohra. A problém 
bude mít takovýto občan i s pojiš-
ťovnou, která takto vzniklou škodu 
na majetku nemusí odškodnit. Takže 
samozřejmě lepší řešení je kontroly 
a čištění spalinové cesty ve vlastním 
zájmu provádět a to je i doporuče-
ní, které chtějí profesionální ha-
siči předat všem občanům, kteří 
provozují, případně jsou vlastníky 
spotřebiče s odvodem spalin do ko-
mínového tělesa.

mjr. Ing. Luděk Turek

Krimi svodka událostí
Dne 4. 1. 2011 si lékař RZS vy-

žádal přítomnost strážníků u pře-
vozu 31leté ženy z Lysé nad La-
bem, která měla být převezena do 
zdravotnického zařízení v Kosmo-
nosech. Vzhledem k velmi agresiv-
nímu chování této ženy ke svému 
okolí museli strážníci během pře-
vozu na ženu dohlížet. Převoz byl 
následně uskutečněn bez větší ak-
tivity strážníků.

Dne 7. 1. 2011 ve 14.15 hodin 
se na služebnu MěP dostavil 61letý 
muž z Lysé, který hlídce oznámil, 
že byl pokousán volně pobíhajícím 
psem v ulici Stržiště. Při následném 
šetření na místě bylo zjištěno, že pes 
patří 60letému majiteli ze Stržiště, 
který nejenže nechal psa volně po-
bíhat po ulici, ale psa neměl ani řád-
ně přihlášeného. Na základě těchto 
zjištění byl majitel poučen o povin-
nosti nechat psa vyšetřit veterinářem 
a zprávu předat poškozenému. Po-
škozený proti majiteli psa neuplat-
ňoval žádnou náhradu škody ani ne-
považoval za nutné oznamovat viní-
ka za přestupek proti občanskému 
soužití, nicméně majitel psa trestu 
neunikne, jelikož volné pobíhaní psa 
i jeho nepřihlášení je kvalifi kováno 

jako přestupek proti veřejnému po-
řádku a věc bude projednávat správ-
ní orgán. 

Dne 15. 1. 2011 v odpoledních 
hodinách bylo přijato telefonické 
oznámení, že v ulici Průběžná se pod 
stromem nachází větší počet pravdě-
podobně použitých injekcí. Hlídka 
na místě zjistila cca 20 ks použitých 
injekčních stříkaček, které následně 
odborně zlikvidovala.

Dne 15. 1. 2011 v dopoledních 
hodinách bylo na služebnu městské 
policie telefonicky oznámeno od za-
městnance bezpečnostní agentury, 
že zadržel pravděpodobně pachate-
le, který chtěl z objektu fi rmy vyvézt 
materiál v podobě nerezových ple-
chů. Hlídka na místě zjistila 35leté-
ho muže z Bobnic, který v přívěsném 
vozíku, který měl důmyslně provede-
né dvojité dno, ukrýval větší množ-
ství nerezových plechů. Vzhledem 
k podezření ze spáchání trestného 
činu byla o celé události vyrozuměna 
Policie ČR, která si událost na mís-
tě převzala k provedení dalších opat-
ření. Předběžně vyčíslená škoda činí 
cca. 80 000 Kč.

Pokračování na str. 6
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Blahopřání

       Robert Fulghum:
„Jen málokdo z nás je schopen přejít sám celou cestu. 

Každý občas někoho potřebuje.“

Městský úřad v  Lysé nad Labem blahopřeje jubilantům, 
kteří oslavili své významné narozeniny a přeje jim dobré 

zdraví a pohodu do dalších let.

Alena Frankeová, odbor kultury

97 let
Marie Hráská

90 let
Emilie Zemanová

Bedřiška Rámišová

85 let
Ladislav Stružka
Věra Keslerová

Zdenka Palánová

80 let
Jiří Vodička
Josef Beneš

Ludmila Šimonová

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

Matyáš Roza
Marie Faltinová

Samuel Procházka
Veronika Šemlejová

Veronika Majorošová

Martin Kučera
František Kropáček

Viktorie Šebová
Terezie Mikešová
Anna Dvořáková

Vítání občánků
se  uskutečnilo dne 27. 1. 2011

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Dne 19. 1. 2011 v 11.45 hodin pro-
váděla hlídka městské policie odklo-
nění dopravy v ulici Zahradní ohled-
ně zakročujících hasičů, kteří likvido-
vali požár v bytě jednoho z domů.   Na 
místě zasahovala také RZS, která ma-
jitelku bytu převezla do nemocnice 
k vyšetření dýchacích cest. K jinému 
zranění nedošlo. Prvotním šetřením 
na místě bylo zjištěno, že požár vznik-
nul pravděpodobnou závadou na vi-
deorekordéru. Provoz byl plně obno-
ven ve 12.55 hodin. 

Dne 24. 1. 2011 ve 20.50 hodin 
prováděla hlídka městské policie 
spolupráci s hlídkou Policie ČR při 
pátrání po mladíkovi, který je pode-
zřelý z loupežného přepadení ženy, 
ke kterému došlo krátce po 20. ho-
dině. Dle popisu, který strážníci do-
stali od svých kolegů, bylo zjištěno, 
že by se mohlo jednat o mladíka, kte-
rý se pravidelně zdržuje na místním 
nádraží ve společnosti 20letého mla-
díka z Lysé nad Labem. O pár minut 
později byl obsluhou MKDS mla-
dík odpovídající popisu zazname-
nán před nádražím, který následně 
vchází do jedné z přilehlých ulic. Od 
této chvíle bylo jen otázkou krátké-
ho času, kdy bude mladík zadržen. 
Po předvedení mladíka na Policii ČR 
a následném podání vysvětlení k celé 
záležitosti se mladík k loupežnému 
přepadení doznal. 

Dne 25. 1. 2011 krátce po 20. ho-
dině vyjížděla hlídka strážníků na 
údajné volání o pomoc v ulici Le-
gionářská. Strážníci na místě zjisti-

li 59letou ženu z Lysé nad Labem, 
která se měla stát obětí loupežné-
ho přepadení. Dle jejího sdělení se 
mělo jednat o dva mladíky tmav-
ší pleti, kteří byli oblečeni do spor-
tovního oblečení, kteří jí násilím 
odcizili kabelku s fi nanční hotovos-
tí cca 130000 Kč. I přes následnou 
kontrolu okolí a celého města ne-
byli mladíci zjištěni. Po pachatelích 
pátrá Policie ČR.

Dne 5. 2. 2011 před sedmou ho-
dinou ranní zasahovali strážníci 
v ulici Uzavřená, kde byl jedním z 
našich občanů přistižen mladík, 
který vykrádal sklepní kóje. Na mís-
tě strážníci zjistili 19letého mladí-
ka z Čelákovic, který násilím vnik-
nul do čtyř sklepních kójí. Mladík 
byl zadržen a následně předán Poli-
cii ČR k provedení dalších opatření.

Dne 5. 2. 2011 před 5.00 hodinou 
neušel pozornosti strážníků 40letý 
řidič osobního automobilu továr-
ní značky Peugeot, který směřoval 
do Milovic a jízda řidiče byla dosti 
neurovnaná. Proto strážníci vozidlo 
zastavili a u řidiče provedli decho-
vou zkoušku s podezřením na kon-
zumaci alkoholu před jízdou. Tato 
zkouška se ukázala jako pozitivní 
s naměřenou hodnotou 1,40‰ al-
koholu v dechu. Z tohoto důvodu 
byla na místo přivolána hlídka Poli-
cie ČR, která si věc na místě převza-
la. Řidič se bude zpovídat ze spá-
chání přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.

Luděk Přibyl, velitel MěP 

Město Lysá nad Labem a zámecký zahradník zvou pří-
znivce zámeckého parku na tradiční jarní brigádu. Po-
kud počasí dovolí, sejdeme se v sobotu 26. 3. 2011 
v 9 hodin u vrátnice do parku (Zámecká ulice). 

Na programu bude úklid severního porostu Bludnice 
(u černých vrat). S sebou jako obvykle pracovní obleče-
ní, rukavice, vhodnou obuv a dobrou náladu. Pokud v prá-
ci vydržíme do oběda, pak na nás čeká malé občerstvení.

V případě vytrvalého deště se brigáda odkládá na neděli 
27. 3. 2011 opět v 9 hodin. Bližší informace na nástěnce 
v podloubí staré radnice.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Jarní brigáda

Pokračování ze str. 5

Děkuji touto cestou pracovnicím Odboru školství a kultury Městské-
ho úřadu v Lysé nad Labem, které mě velmi mile překvapily krásným 
blahopřáním k mému životnímu jubileu. Věřte, že starší lidé si v dnešní 
uspěchané době takových překvapení pro radost zvláště považují. 

Milada Jelínková

Poděkování

Prodám RD 5+2/G, zahrada, garáž, kolna, altán. 
Pozemek 828 m2, Stará Lysá, cena: 3.900.000 Kč, 
tel.: 739 433 109
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Městská knihovna v Lysé nad Labem ve spolupráci 
s Taneční školou FIS Mladá Boleslav pořádá:

Taneční kurzy 
   září - prosinec 2011

Kurz tance a společenské výchovy bude probíhat pod vedením 
Ladislava Fišera v sále Záložna v Benátkách nad Jizerou,
většinou o sobotách od 17.00 hod.

CENY
Kurzovné  1.400 Kč /osoba
Pro pár nabízíme výhodnou cenu  1.200 Kč/osoba
(při současném zaplacení za celý pár)

Gardenka                       200 Kč
(Gardenka platí pouze na výukové hodiny, na prodloužené 
a věneček musí být zaplaceno vstupné.)

DOPRAVA                        200 Kč
Doprava bude zajištěna pouze pro účastníky se zakoupenou průkazkou 
na dopravu, jednotlivé jízdné v autobuse již nebude možno zakoupit! 
Zastávky: v Litoli, v ul. Kpt. Jaroše, na náměstí, na sídlišti a v případě 
zájmu i v Benátecké Vrutici.

PŘIHLÁŠKY  
Přihlásit se můžete od března 2011v Městské knihovně v Lysé nad 
Labem - tel.: 325 551 255), avšak pouze do naplnění kapacity, která 
činí 35 párů. Při přihlášení je nutno zároveň kurzovné zaplatit.

Je také možnost přihlásit se do kurzu pořádaného TŠ FIS, který bude 
probíhat rovněž každou sobotu v sále Záložna Benátky nad Jizerou,
ale od 20 hodin (přihlášky na telefonu 774 329 329). Na ten však 
nebude zajištěna doprava autobusem z Lysé nad Labem.

www. isdance.cz

Taneční klub dospělých Lysá nad 
Labem uspořádal v sobotu 22. led-
na 2011 na Výstavišti v Lysé nad 
Labem tradiční, tentokrát květino-
vý reprezentační ples. 

 Jediný ples sezóny, kdy příznivci 
společenského tance mohli protan-
čit celý večer v rytmu společenských 
tanců na prostorném tanečním par-
ketu a kde se snoubila tradice s no-
blesou a elegancí. Na plese byl vy-
žadován večerní společenský oděv 
a návštěvníci respektovali zákaz 
kouření na sále.

Nádherná byla květinová výzdo-
ba sálu z břízek, zlatého deště, vý-
zdoba zahradních oblouků a cent-
rálního kruhu pod stropem z břeč-
ťanu a umělých kytek. Výzdoba pó-
dia pak z buxusů, bokovišní, tújí 
a dalších květin, na stolech a v tom-

bole barevné petrklíče a bramboří-
ky. Zahradní zídka a fi guríny dam 
v květinových šatech u jezírka s vo-
dotryskem a s lavičkou vytvořily ku-
lisu letní zahrady. Na stěnách dále 
visely velké obrazy dam v barevných 
šatech. Výzdobu sálu dokreslily za-
věšené bílé záclony a závěsy na pi-
lířích, v hlavní barvě výzdoby plesu, 
světle fi alové / lila/.

Na zadní stěnu sálu se promítaly 
barevné umělecké fotografi e květů 
od Mirka Firmana.

Atmosféru plesu umocnil dopro-
vod velkého tanečního orchestru 
ECHO 91, který hrál podle taneč-
ního pořádku převážně skladby pro 
společenský tanec. 

Předtančení zajistila taneční sku-
piny Fénix z Prahy s formací Fan-
tom. Dále v programu vystoupil 

mistrovský taneční pár Pavel Both 
a Lucie Kalmusová s ukázkami 
standardních tanců a konečně ta-
neční skupina Country step Crok 
14 z Litoměřic s vystoupením coun-
try stepu a kankánu.

V průběhu společenského veče-
ra proběhla bohatá tombola, které 
se hosté účastnili zakoupením obá-
lek, ve kterých byly lístky do tombo-
ly a kde každá obálka vyhrála cenu. 
Dalším napínavým okamžikem bylo 
losování vstupenek o hodnotné ceny. 

Věříme, že hosté, kteří mají rádi 

IV. reprezentační ples Tanečního klubu dospělých 
ladnost pohybu, společenskou úro-
veň a krásné prostředí, zde prožili 
příjemný večer. 

Taneční klub dospělých děku-
je všem sponzorům, kteří přispěli 
k vysoké úrovni plesu.

Za příkladnou spolupráci na 
úpravách přepážek a úklidu sálu si 
zaslouží pochvalu Výstaviště Lysá 
nad Labem.

 Ještě jednou děkujeme všem ná-
vštěvníkům plesu za účast a budeme 
se těšit na příští setkání v roce 2012.

Miloslav Škoch, TKD

Taneční pro dospělé, podzim 2011
Vážení tancechtiví zájemci!
Taneční klub dospělých Lysá nad Labem pořádá i v letošním roce pod 
vedením tanečního mistra Jiřího Pixy, vedoucího tanečního klubu STK 
Praha, absolventa Trenérské školy UK FTVS obor tanec a fi nalisty mis-
trovství republiky

Taneční pro dospělé, pro začátečníky i pokročilé, manželské 
i nemanželské páry.

Taneční hodiny se konají ve velkém sále Kulturního domu v Milovicích 
(ul. 5. května čp. 101).

Kurzy budou každý čtvrtek od 19.45 počínaje dnem 22. 9. 2011 
(celkem 10 večerů).
Cena celého kurzu (10 večerů) je 1 200 Kč za osobu, tedy 2 400 Kč za 
pár. Tento rok bereme taneční kurzy jako celek, tj. je možné předplatit 
pouze všech 10 večerů.

Chcete-li se přihlásit do našich kurzů, můžete se přihlásit buď formou 
komentáře na webové stránky Tanečního klubu dospělých Lysá nad 
Labem, www.tkdlysa.estranky.cz (jméno, příjmení obou zájemců - 
bereme pouze páry) nebo osobně přímo ve Zlatnictví TOPAZ u Tondlů, 
Československé armády 26, Lysá nad Labem (tel.: 723 011 135).

Úhrady kurzovného:
•  na bankovní účet TKD (43-3563990267/0100, Komerční 
 banka, a. s.), na první hodinu pak přineste kopii výpisu. Pro do-
 hledání, prosíme, do zprávy pro příjemce napište Taneční pro 
 dospělé 2011 a Vaše jméno a příjmení 
•  v hotovosti taktéž u Tondlů 
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5.3. od 14.30 hodin
Aerobic s Katkou Bímanovou
v sokolovně na Husově nám.

5.3. od 20.00 hodin
Luft Rock Night 3
koncerty v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

8.3. od 17.00 hodin
Počítačový kurz pro veřejnost
ZŠ J. A. Komenského
tel.: 723 948 461

10.3. od 17.00 hodin
Klubíčko pro předškoláky
informační schůzka v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

12.3. od 12.00 hodin
Bestiválek 2011
Vystoupí: Zuby nehty, Už jsme 
doma, Jiří Schmitzer, Záviš, ... 
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

15.3. od 16.30 hodin
Nezapomenutelná putování po světě
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

16.3. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

17.3. od 17.00 hodin
Klubíčko pro předškoláky
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

18.3. od 20.00 hodin
DrumKin: Ragga Ma ia, Demo Sound 
Squad, Sun lowerbitches DJ´s
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

19.3. od 18.30 hodin
Autorské čtení Věry Noskové: 
„Chraňme muže“
od 20.00 hodin koncert 
The Kingsize Boogiemen
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

19.-20.3.
Agility seminář s Olgou Edrovou
www.superpes.cz

25.3. od 10.00 hodin
Mléčná výživa versus 
Krabicové kravské mléko
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

25.3. od 20.00 hodin
Slávek Janoušek & Luboš Vondrák
folkový koncert v kině 
na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

26.3. v 9.00 hodin
Jarní brigáda v zámeckém parku
svoboda@mestolysa.cz

26.3. – 22.5.
Výstava vyšívaných a malovaných 
obrazů
Muzeum B. Hrozného
tel.: 325 551 868

26.3. od 16.00 hodin
Aprílové dobrodružství
divadélko v Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz

26.3. od 20.00 hodin
Gloom, Trio Passengers, 
Runaway My Son
koncerty v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

28.3. od 20.00 hodin
Walter Phisbacher New York Trio 
(USA/Chorvatsko/Německo)
jazzvečer v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

30.3. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

31.3. od 16.30 hodin
Výroba origami s Markétou 
Pilátovou
od 17.30 hodin beseda
Markéta Pilátová 
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

1.4. od 20.00 hodin
Chlastomas & Pam Pam Show
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

2.4. od 20.00 hodin
100 SkynFest – Mother 
(ex thema 11) a další
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

5.4. od 16.30 hodin
Břetislav I. a jeho synové
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

Kulturní kalendář Březen / Duben 2011

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

8.4. od 20.00 hodin
The Linings – indie-electronica-
punk, JinxX- pop-rock
koncerty v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

9.4. od 20.00 hodin
Qwil – křest CD, Magnetikum
koncerty v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

12.4. od 20.00 hodin
Hellbound tour 2011
Hellion (UA) ( death/trash),
Fragile Art (RU) (melodic trash 
metal), Def Light (UA) ( Black /
death metal) 
koncerty v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

20.4. od 20.00 hodin
Petr Linhart
koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

23.4. od 20.00 hodin
Rock For Dogs
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

29.4. 
JAZZFEST 2011 
Russ Nerwich Quartet, Vincenc 
Kummer Quartet, In inite Quintet 
M. Hloucala, Eva Emingerová Duo
Varhan Orchestrovič Bauer 
& jazzová sekce OFO
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz
frankeova@mestolysa.cz

30.4.
Agility závody MiniMaxi Superpes
Pálení čarodějnic
cvičiště u dostihového závodiště
www.superpes.cz

M I L O V I C K É  
Č A R O V Á N Í

prodejní výstava esoteriky
porady léčitelů, osobní poradenství, výklady karet, 

prodej kamenů, energetických zářičů, knih

26. 3. 2011 od 9.30 do 18.00
v Kulturním domě v Milovicích ulice 5. května 

V rámci výstavy proběhnou přednášky,
pracovní dílničky pro děti i dospělé, výstava mandal a obrazů

www.milovickecarovani.dotyky.com
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   PROGRAM  Březen 2011   Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem, mob.: 773 625 007
kinoklub

AKCE

Pá 5.3. od 20.00 hodin
Luft Rock Night 3: With Compli-
ments, SO, Razz.
vstupné: 50 Kč

So 12.3. od 12.00 hodin
Bestiválek 2011 
Benefi ční festival pro podporu 
o.s. Fokus
Chór vážskych muzikantov - 
rock-alternative (Trenčín)
Už jsme doma - “experimental-
punk” (Teplice + Praha)
Zuby nehty (ex Dybukk) - 
alternative-rock (Praha)
Jiří Schmitzer - acoustic-punk 
(Praha)
Záviš - porno-folk
(Citonice u Znojma)
J.H.Krchovský & Krchoff band - 
rock (Praha + Brno) 
Pořát jinak - punk-rock’n’roll 
(Krchleby + Nymburk)
Sek jsi bombónky - funk-ska
(Lysá nad Labem) 
Zrní - alternative-rock (Kladno)
Kara Ben MC - rock-rap (Strahov) 
Jen tak tak - punk-ska (Poděbrady 
+ Lysá nad Labem)
Předprodejní místa: LUfT kino 
klub (Lysá nad Labem), Čajovna 
na Valech & Kavárna u Tanečnice 
(Nymburk).
 http://www.ckspunt.net/bestivalek/
vstupné: v předprodeji 250 Kč, 
na místě 350 Kč

Pá 18.3. od 20.00 hodin
DrumKin: Ragga Mafi a, Demo 
Sound Squad, Sunfl owerbitches 
DJ´s
5. pokračování již tradiční párty, na 
které zazní směsice elektronických 
beatů s těžištěm v drum’n’bassu. 
Kvalitní projekce, veselé  dekorace 
a hutný zvuk samozřejmostí.
vstupné: 50 Kč

So 19.3.  od 18.30 hodin
Věra Nosková: Chraňme muže – 
autorské čtení
Spisovatelka a novinářka - v sou-
časné době jedna z nejčtenějších 
autorek - Věra Nosková přečte ně-
kolik ukázek ze své nejnovější knihy. 
Chraňme muže (2010): Muži v de-
mokratických zemích ztrácejí roli 
živitele a plnoprávného manžela. 
Klasická rodina se rozpadá, kolem 
třiceti čtyř procent dětí se rodí 

svobodným matkám. Feministická 
ideologie přispívá ke znevážení o-
svědčených hodnot.V knize se stří-
dají úvahy, fakta, citace z knih a 
médií, příběhy ze života i poznám-
ky k tématu od samotných mužů...
vstupné: 50 Kč

19.3. od 20.00 hodin
The King Size Boogiemen
Říkají, že hrají blues… Pche! Co 
takový Mady Vótrs či Bik Voltr 
Hortn, Voltr Džejkops alias Lidl 
Voltr, Džimi Hendriks alias Džimi 
Tulipán, Džon Lí Hukr alias 
Neznám noty, neznám text, hraju 
blues!, Stýv Rej Vón alias Letec, 
Vilí Diksn alias Hučikučimen, co 
tito pánové na to? Nic… Všichni 
jsou mrtví.
boogiemen.cz 
vstupné: dobrovolné 

St 23.3. od 20 hodin
Vinylotéka
Přijďte si přehrát své oblíbené 
vinyly, kvalitní technika k dispozici.
vstup: volný

Pá 25.3. od 20.00 hodin
Slávek Janoušek
& Luboš Vondrák
Slávek Janoušek je písničkář známý
folkovému publiku už od poloviny 
80. let. Jeho debut - LP Kdo to zavi-
nil z roku 1988 - se řadí mezi deset
nejvýznamnějších českých folkových 
alb. Od roku 1987 doposud spolu-
pracuje se svými kolegy Jaroslavem 
Samsonem Lenkem a Vlastou Re-
dlem, s nimiž natočil společné pro-
jekty Zůstali jsme doma (1990), 
Kde domov můj (1995) a Barvy 
domova (2006).
Janoušek není krylovský prorok ani 
nohavicovský poutník. Na tvrdém 
podloží témat o zrodu, přátelství, ča-
su a zmaru nechává vykreslovat pi-
ruety přímých řečí své nádražáky, 
kluky, sousedy i mumie. Jeho rytmi-
zované melodie jednou letí jak s Gil-
bertem Bécaudem o závod, jindy se 
zvolna otáčejí s vlámskou trpkostí 
Jacquese Brela. Nejsou to písničky 
na jednosezónní použití ani omrzení.
vstupné: 80 Kč

So 26.3. od 20.00 hodin
Gloom (Praha), Trio Passengers 
(Poděbrady), Runaway My Son 
(Milovice/Sedlčany) 
vstupné: 50 Kč

KINO

Čt 3. 3. od 20.00 hodin 
Zelený sršeň
Kam se hrabe Iron Man! Výborná 
stylová oddechovka, která si z retro 
předlohy dělá spíše legraci - jenže 
jednak s fanouškovskou úctou, a za-
druhé si to může dovolit, protože 
skvěle sehraná herecká sestava jede 
podle neobyčejně vtipného scénáře 
a jelikož úplně nezmizela ani Gon-
dryho příznačná hravost, můžeme 
jen doufat v  brzký druhý díl. 
Akční / Krimi / Komedie / USA / 
2011 / 116 min.
vstupné: 90 Kč

Pá 4.3. od 13.45 a 18.00 hodin
Letopisy Narnie: 
Plavba Jitřního poutníka 
Zpátky do Narnie.. do země velkých 
dobrodružství a bájných tvorů. Ten-
tokrát dva ze sourozenců Pevensio-
vých, spolu se svým otravným brat-
rancem proskočí obrazem do narnij-
ského moře, jež brázdí plavidlo jmé-
nem Jitřní poutník. Tam po boku od-
vážného Caspiana, kterému v minu-
lém díle pomohly ke královskému 
trůnu začíná další kouzelné dobro-
družství.
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy /  
Velká Británie / 2010 / 113 min.
vstupné:  od 13.45 hodin nutná 
rezervace - 50 Kč, od 18.00 hodin 
- 90 Kč
 

Ne 6.3. od 19.00 hodin
Počátek
Výborný fi lm se skvělým scénářem, 
herci, vypilovanou atmosférou, ale 
hlavně úžasným nápadem, který v 
rukou Nolana prostě nemohl dopad-
nout “jenom dobře”. Dom Cobb 
(Leonardo DiCaprio) se zabývá pro-
nikáním do mysli lidí skrze jejich sny.
Tato schopnost se ale dostala i do
rukou těch, jež nenapadlo nic lepší-
ho, než že by na tom mohli slušně 
vydělat. A tak se zrodil nový druh 
zločinu...
Akční / Krimi / Mysteriózní / Sci-Fi  /
USA / Vel. Británie / 2010 / 148 min.
vstupné: 90 Kč 
    
 Po 7.3. od 20.00 hodin
Norské dřevo 
Filmová podoba knižního bestsel-
leru H. Murakamiho vypráví stejně 
jako kniha příběh o nostalgii lásky, 
ztrátě a probouzející se sexualitě. 
Děj se odehrává na konci 60. let 
v Japonsku na pozadí studentských 
bouří. Toru Watanabe je tichý a uza-
vřený vysokoškolák, který se v Tokiu 
znovu potkává s křehkou Naoko, 
přítelkyní z dětství...
Drama / Romantický / Japonsko /  
2010 / 133 min.
vstupné: 90 Kč

Út 8.3. od 20.00 hodin 
Děcka jsou v pohodě 
Lisa Cholodenková hledá východis-
ko z manželské krize lesbického pá-
ru. Čtvrtý celovečerní počin 46leté 
režisérky, která začínala jako asi-
stentka střihu na snímcích Johna 
Singletona a na prahu třicítky se 
rozhodla vystudovat režii a scená-
ristiku, je jedním z nejčastěji zmiňo-
vaných favoritů nadcházející osca-
rové sezóny. Film natočený za 
pouhých 24 dní, dostává i do naší 
distribuce  v hlavních rolí J. Moore, 
A. Bening a M. Ruffal. 
Drama / Komedie / USA / 2010 / 
106 min.
vstupné: 90 Kč

St 9.3. od 20.00 hodin
Vše pro dobro světa a Nošovic
Dokumentární groteska provoka-
tivního režiséra Víta Klusáka (Český 
sen, Český mír) o poli, na němž ros-
tou auta, a továrně, která v Nošovi-
cích přistála jako UFO. Jaký vliv má
automobilka Hyundai na život v po-
klidné tisícové vesničce? Kam se 

Po 28.3. od 20.00 hodin
Jazzvečer: Walter Phishbacher 
New York Trio (USA / Chorvatsko 
/ Německo)
Projekt známého newyorského jaz-
zového pianisty, jeho vlastní fusion 
trio: Walter Fischbacher - klávesy, 
Goran Vujič - baskytara, Ulf Sticker 
- bicí.
Trio newyorského klavíristy Waltera 
Fischbachera, u nás známého z vy-
stupování se souborem Celula New 
York Laca Decziho, je založeno na
originálních kompozicích s důrazem
na klavírní improvizace. Jejich hud-
ba je plná úžasných “grooves” a ne-
spoutané energie. Díky zkušenostem
tohoto tria domestikovaných New-
yorčanů z jiných hudebních pro-
jektů a prostředí se v jejich tvorbě 
odráží další multikulturní a žánrové 
vlivy.
www.phishbacher.com/ny3
vstupné: 90 Kč 
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Rezervace prostřednictvím SMS 
na tel.: 602 258 582.

Nová otevírací doba kavárny:
PO - PÁ   12 - 24
SO - NE  14 - 24

Happy Hours:
PO - NE  do 16
Espresso: 1 placené + 1 zdarma
Latte Machiato: 1 placené + vafl e
nebo zapečené toasty zdarma

VOLNÉ PROSTORY
K PRONÁJMU
Nabízíme obchod (bývalé Pas-
partování) vedle kina k pronájmu
- 25 m2 / wi-fi  / wc / levně.
Informace na tel.: 773 625 007

PŘIPRAVUJEME

AKCE
1.4.  Chlastomas & Pam Pam Show
2.4.  100SkynFest – Mother
 (ex thema 11) a další
8.4.  The Linings – indie-electro-
 nica-punk (Benešov), JinxX 
 – pop-rock (Liberec)
9.4.  Qwil (Lysá n. L.) – křest CD, 
 Magnetikum (Praha)
12.4.  Hellbound tour 2011:
 Hellion (UA) (death/trash),
 Fragile Art (RU) (melodic 
 trash metal), Def Light (UA) 
 (Black /death metal) a další
20.4.  Petr Linhart
23.4.  Rock For Dogs
29.4.  Jazzfest 2011
 Russ Nerwich Quartet – Rus 
 Nerwich (JAR/Kapské měs-
 to) – tenor, soprano saxofon, 
 Matěj Benko (Slovensko) 
 – piano, klávesy, Lukáš Kyt-
 nar (Praha) – kontrabas, bas-
 kytara, Tomáš Hobzek (Pra-
 ha) – bicí
 Vincenc Kummer Quartet 
 – Tony Viktora – kytara, Ra-
 dek Zapadlo-sax, Vincenc 
 Kummer – kontrabas, Jiří Rů-
 žička – klavír.
 Infi nite Quintet M. Hloucala
 Eva Emingerová Duo
 Varhan Orchestrovič Bauer 
 & jazzová sekce OFO

podělo pověstné nošovické zelí? 
A dělá skutečně společnost „vše 
pro dobro světa“? Režisér otevírá
ve fi lmu důležitá témata s provoka-
tivním a tragikomickým odstupem. 
Dokumentární / Česko / 2010 / 82 min.
vstupné: 90 Kč

Pá 11.3. od 20.00 hodin
Panika v městečku
Byla jednou jedna neobyčejná ves-
nice a žili v ní tři kamarádi: kůň, 
indián a kovboj. Jednoho dne měl 
kůň narozeniny, ale indián s kovbo-
jem na ně zapomněli. Rozhodli se 
proto na poslední chvílí objednat 
padesát cihel a postavit svému 
kamarádovi gril. A tehdy začaly 
problémy...Naši hrdinové jsou 
plastové fi gurky oživené technikou 
stop motion, která se více jak 20let 
již nepoužívá. 
Animovaný / Belgie / Francie / 
Lucembursko / 2009 / 75 min.
vstupné: 90 Kč

Ne 13.3. od 18.00 hodin
Harry Potter a Relikvie smrti 1.
Pod Yatesovým vedením se fi lm o 
Harry Potterovi proměnil v reali-
stické drama s takovou kadencí 
srdceryvných momentů, že se z to-
ho budou Harryho fanoušci ještě 
dlouho vzpamatovávat. I přes otev-
řený závěr jde o nejlepší možnou 
přípravku na fi nální kouzelnické 
střetnutí, a těžko si představit, jaký 
masakr se na nás chystá v druhém 
díle...
Dobrodružný / Drama / Rodinný 
/ Fantasy / Velká Británie / USA / 
2010 / 146 min.
vstupné: 90 Kč
 
Út 15.3. od 9.00 a 20.00 hodin
Nickyho rodina
Filmový pomník Nicholase Winto-
na. Režisér Matej Mináč natočil no-
vý celovečerní dokumentární fi lm 
s hranými rekonstrukcemi. Film o 
Nicholasi Wintonovi a jeho pozitiv-
ním poselství, které se šíří světem, 
přináší dosud nezveřejněná fakta, 
svědectví a osudy nově objevených 
“Wintonových dětí”. Uvedením 
Nickyho rodiny v lednu 2011 Matej 
Mináč defi nitivně uzavře cyklus 
Wintonovských fi lmů: Všichni moji 
blízcí (1999), Síla lidskosti - Nicho-
las Winton (2002) a Nickyho rodina 
(2011).  
Dokumentární / Drama / Česko / 
Slovensko / 2011 / 96 min.
vstupné:  od 9.00 hodin nutná 
rezervace - 50 Kč, od 20.00 hodin 
- 90 Kč

St 16.3. od 9.00 hodin
Nickyho rodina
vstupné:  nutná rezervace - 50 Kč

St 16.3. od 20.00 hodin 
Hon na čarodejnice
Historický fi lm s prvky fantasy se 
odehrává ve 14. století, v temné do-
bě středověku. Rytíř (Nicolas Cage)
po návratu z křižáckých výprav do-
stane za úkol dopravit do kláštera na 
rituál vymítaní mladou dívku, která 
je údajně čarodějnice zodpovědná 
za šíření moru v zemi. Hrůzostrašné 
události a temné síly jsou silnější, 
než si kdo dokázal představit. 
Dobrodružný / Drama / Fantasy / 
USA / 2011 / 98 min.
vstupné: 90 Kč

Čt 17.3. od 20.00 hodin  
Tantra (projekce v kavárně kina)
Chcete lépe poznat sami sebe? Přes-
tože sexuální revoluce dávno probě-
hla, sex často provozujeme ve tmě
a při rozhovorech o něm cítíme stud.
Pornografi e je téměř všudypřítom-
ná, ale milování a vášeň zůstavají ta-
bu. Stovky českých žen a mužů se 
rozhodly posunout hranice vnímání 
svého těla prostřednictvím tantry...
Dokumentární / Česko / 2010 / 74 min.
vstupné: 60 Kč

Čt 24.3. od 18.00 a 20.00 hodin 
Fimfárum:
Do třetice všeho dobrého
Film, který dokazuje, že loutky a čes-
ká animace jsou stále kvalitním zbo-
žím na trhu. Třetí Fimfárum je sice 
určeno dětskému publiku, které se
zajisté bude bavit, avšak svým vti-
pem a obrazotvorností zaujme i di-
váky odrostlejší, pokud se oddají
hravosti. Pan Werich je za to odmě-
ní způsobem sobě vlastním - mou-
drostí často ironických, ale přitom 
i laskavých postřehů, stále platných 
i v době současné...
Loutkový / Česko / 2011 / 75 min.
vstupné: 90 Kč

Čt 31.3. od 20.00 hodin
Cizinec
Johnny Depp představuje ve fi lmu
amerického turistu, kterého lehko-
vážný fl irt s cizinkou zaplete do sítě 
intrik, romantiky a nebezpečí. Frank 
se v průběhu spontánního výletu po
Evropě zcela náhodou seznámí a zač-
ne fl irtovat s Elise, pozoruhodnou že-
nou, která mu ale zkřížila cestu zcela 
plánovitě...
Akční / Drama / Thriller / USA / 
Francie / 2010 / 103 min.
vstupné: 90 Kč

FILMY
1.4.  Chlastomas
7.4.  Black Swan
9.4.  Letopisy Narnie
13.4.  Nevinnost
14.4.  Opravdová kuráž
15.4.  Londýnský gangster
16.4.  Rango
17.4.  Na vlásku
21.4.  127 hodin
22.4.  Biutiful
24.4.  Gnomeo a Julie
26.4.  Hezké vstávání
28.4.  Dilema
30.4.  Odcházení

FOLKOVÝ KONCERT
Slávek Janoušek & 
Luboš Vondrák

25.3. od 20.00 hodin
Luft kino klub Lysá nad Labem

vstupné: 80 Kč
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Břetislav I.
a jeho synové
5. dubna 2011 od 16.30 hodin 

beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
Vstup ZDARMA!

Nezapomenutelná
putování po světě

Obrázky z cest a povídání o tom, jak na to, aby paměť 
sloužila co možná nejdéle a nejlépe.

15. března 2011 od 16.30 hodin
Vstup ZDARMA!

Seminář efektivního učení
pro žáky 2. stupně a studenty

prvních ročníků SŠ
strategie učení, mnemotechnické pomůcky, myšlen-

kové mapy, vtípky a fígle, jak bezbolestně vstřebat 
učební látku a mít více času na zábavu

každé pondělí od 16.00 hodin 
Délka výuky 90 minut, cena 50 Kč.

Městská knihovna
v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí) 
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 55 12 55
e-mail: info@knihovnalysa.cz
www.knihovnalysa.cz

Beletrie pro dospělé:
Juraj Červenák, Dobrodružství ka-
pitána Báthoryho – Adam-Troy 
Castro, Vyslanci mrtvých – Jan Ry-
bář, Čtvrtá kostka – Dan Simmons, 
Black Hills – Ondřej Neff, Zepe-
lín na Měsíci - Robert V. S. Redick, 
Spiknutí Ryšavého vlka - Tamara 
McKinley, Neúprosný žár – John 
Irving, Poslední noc na Klikaté 
řece – Jaroslav Kmenta, Svědek na 
zabití – Justin Cronin, Přechod – 
Halina Pawlowská, Ještě že nejsem 
papež – Antonín Polách, A stanu 
se králem – Pavel Renčín, Labyrint
 
Naučná literatura pro dospělé:
Jan Šmíd, Obrázky z Champagne 

– Stanislav Motl, Cesty za oponu 
času – Pavel Tigrid, Mně se nes-
týskalo – Radim Uzel, Nevěra a co 
s ní – Stanislav Srnský, Pražské 
drobnosti, aneb, Kouzelné malič-
kosti 

Beletrie pro děti:
John Flanagan, Hraničářův učeň 

Výběr nových knih v MěK
9.- Halt v nebezpečí – Lenka Lan-
czová, Třináctá komnata – Sergej 
V. Luk´janenko, Trix Solier – John 
Ajvide Lindqvist, Ať vejde ten pra-
vý – Zuzana Pospíšilová, Krkou-
ni, aneb, Dobrodružství na pla-
netě Bimbuli – Darren Shan, De-
monata – Markus Grolik, Soukro-
vý detektiv Petty Panter a návrat 
mumie

Naučná literatura pro děti:
Markéta Baňková, Straka v říši 
entropie – Francisko Arredondo, 
Hledej zvířata v ohrožení

Kurz drátování
16. a 30. března 2011 od 16.30 hodin

Pokud máte možnost, přineste si malé štípací a tvarovací kleště.

Cena kurzu včetně materiálu je 50 Kč.

Nová DVD 
ve videopůjčovně

Dětské:
Lovecká sezóna 3
Napětí:
Dívka, která si hrála s ohněm, 
Kajínek, 22 výstřelů
Horor:
Zatmění, Resident Evil: Afterlife

28. březen - Den učitelů
Vážená paní učitelko,
Vážený pane učiteli,

dovolte, abychom Vám u příležitosti Vašeho svátku podě-
kovali za záslužnou a tvůrčí práci, kterou vykonáváte.

Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho pracovních úspěchů, 
pedagogického optimizmu a osobní pohody.

Odbor školství a kultury

Dne 26. 3. 2011 bude zahájena vernisáží od 15.00 hodin v muzeu 
Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem výstava vyšívaných obrazů 
pana Ing. Petra Gregora a malovaných obrazů pana Mokrého 
s předpokládaným termínem ukončení dne 22. 5. 2011.

Pozvánka na výstavu

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem 
srdečně zve 

na besedu s Mgr. Václavem Kořánem 
na téma

Historie a současnost Kerska
ve čtvrtek 17. 3. 2011 v 18 hodin 
v zámecké kavárně
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Dne 13. 1. 2011 se učitelé Ob-
chodní akademie Lysá nad Labem 
zúčastnili semináře s názvem Te-
ambuilding, který byl realizován 
v rámci projektu „Modernizace 
školních kurikulárních dokumen-
tů obchodních akademií zřizova-
ných Středočeským krajem – me-

Teambuilding na Obchodní akademii v Lysé nad Labem
todicko-materiální zajištění“.  Ten-
to projekt je spolufi nancován 
z prostředků ESF a státního roz-
počtu ČR. Cílem teambuildingu 
je systematické budování a rozvoj 
týmu.

Lektorka Mgr. Eva Buldrová při-
pravila program zaměřený na teo-

rii i praxi. Teoretickou část mo-
hou učitelé využít nejen při prá-
ci v učitelském kolektivu, ale lze ji 
úspěšně aplikovat i při budování 
studentských týmů ve výuce nebo 
v rámci projektových dnů.

Učitelé se hravou formou za-
mýšleli nad tím, jak funguje tým, 

co se od jednotlivých členů týmu 
očekává a jakou roli hraje vroze-
ný temperament. Další část semi-
náře byla věnována zlepšování ko-
munikace v týmu. Součástí semi-
náře byly i rady, jak po práci účin-
ně relaxovat.

Mgr. Veronika Brynychová

V úterý 1. února jsem se zúčast-
nila se svojí dcerou na ZŠ J. A. Ko-
menského zápisu dětí do prvního 
ročníku pro školní rok 2011/2012. 
Chtěla bych vyjádřit poděkování 
za výborné zorganizování zápi-
su. Věděli jsme, že bude o tuto ško-
lu velký zájem, ale že se bude tvořit 
fronta už od brzkých dopoledních 
hodin, to jsme netušili. Snaha školy 
zpříjemnit čekání byla patrná. Děti 
si mohly malovat na připravených 
žíněnkách, my rodiče jsme předvy-
plnili žádost o přijetí, případně si 

DÍK za výborné zorganizování zápisu do prvních tříd
přečetli připravené časopisy a infor-
mace o škole. Od 12 hodin byl k dis-
pozici prodejní a poradenský stánek 
s psacími potřebami fi rmy Stabilo. 
Rozdáváním lístečků s čísly se pře-
dešlo zmatku, ke kterému by moh-
lo při tak velké účasti rodičů s dět-
mi dojít. 

V 13.30 hodin se otevřela zdo-
bená „brána“ do zeleného pavilo-
nu v přízemí a specielně nás se ujala 
princezna Zlatovláska. Ale pohybo-
vala se tam i čarodějnice, víla, Čer-
vená Karkulka, Šebestová a další 

pohádkové postavy, evidentně děti 
z II. stupně. Zatímco já jsem s paní 
ředitelkou vyplňovala dotazník, 
dcera předvedla své dovednosti na 
cestě Z pohádky do pohádky. Bed-
livě jí při ní sledovaly a posloucha-
ly paní učitelky. Za každý dobře spl-
něný úkol získala do kartičky s ob-
rázkem kouzelných sedmimílových 
bot razítko. Na konci cesty si vybra-
la malý dáreček, vyrobený v druži-
ně nebo na I. stupni. S diplomem 
za úspěšné absolvování první vel-
ké zkoušky jsme spokojeně odchá-

zeli domů. Jen ve mně hlodal červí-
ček pochybnosti, zda se dostaneme 
mezi 50 dětí dvou prvních tříd, které 
měla škola otvírat, jak nám to sděli-
la paní ředitelka na schůzce ve škol-
ce. O to větším překvapením byl její 
mail, že díky nabídce prostor od ob-
chodní akademie může od září ote-
vřít první třídy tři a že jsme přijati.

Ještě jednou všem zainteresova-
ným děkuji.

L. Císařová,
matka budoucí školačky

ZŠ J. A. Komenského

9.30 10.30   11.30 15.00      15.30 16.00           16.30 17.00 Klub
Fajn
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Program  Březen 2011

NABÍZÍME TENTO PROGRAM 

Pro děti:

každý pátek dopoledne 
Miminkoviny pro děti od narození do 1 (1,5) roku s maminkou

každou středu dopoledne
Hudební škola Yamaha – Hrátky s robátky pro děti 
od 4 do 18 měsíců

každé úterý odpoledne a ve středu dopoledne
Hudební škola Yamaha – První krůčky k hudbě pro děti 
od 18 měsíců od 4 let

každý čtvrtek dopoledne
Hravé cvičení s hudbou a náčiním pro rodiče
a děti ve věku 1,5 až 2 roky 

každé úterý dopoledne
Hravé cvičení s hudbou a náčiním pro rodiče
a děti ve věku 2 až 3 roky

každé úterý a čtvrtek odpoledne
Tvořeníčko pro děti od 3 let - V ZIMĚ 2x TÝDNĚ!

každou středu odpoledne
Angličtina pro děti od 3 let

každou středu odpoledne 
Taneční školička pro děti od 3 do 6 let

každé pondělí odpoledne
Hravé cvičení pro předškoláky pro děti od 4 do 6 let

každé úterý odpoledne
Hudební škola Yamaha – Rytmické krůčky pro děti 
od 4 do 6 let

Pro dospělé:

každé pondělí od 9.45 hodin
Chi-Toning s hlídáním dětí

každé pondělí od 10.45 hodin
Aerobic s hlídáním dětí

každé úterý od 10.30 hodin
Pilates s hlídáním dětí

každé úterý od 18.00 hodin          !NOVINKA V PROGRAMU!
Pilates

každé úterý od 19.00 hodin          !NEPŘEHLÉDNĚTE!
Chi-Toning            

každý čtvrtek od 10.30 hodin
Cvičení na míčích s hlídáním dětí

každý čtvrtek od 16.00 hodin 
Cvičení pro těhotné s hlídáním dětí

každý čtvrtek od 19.00 hodin
JÓGA neboli relaxační cvičení

každý pátek od 10.00 hodin
Miminkoviny pro děti od narození do 1 (1,5) roku s maminkou

Upozorňujeme na tyto novinky / akce v programu:

čtvrtek 10.3. od 17.00 hodin
KLUBÍČKO PRO PŘEDŠKOLÁKY – informativní schůzka 
pro rodiče, které mají předškoláky; kurz je zaměřen na rozvoj 
dovedností a předpokladů pro úspěšný start školní docházky

čtvrtek 17.3. od 17.00 hodin 
KLUBÍČKO PRO PŘEDŠKOLÁKY – začíná kurz 10 lekcí pro 
předškoláky

pátek 25.3. od 10.00 hodin v rámci Miminkovin
Beseda na téma: MLÉČNÁ VÝŽIVA versus KRABICOVÉ 
KRAVSKÉ MLÉKO; akce se koná v rámci programu Ambasa-
dorky a na všechny účastníky čeká drobný dárek

čtvrtek 31.3. od 16.30 hodin
VÝROBA ORIGAMI = skládání papíru
s MARKÉTOU PILÁTOVOU

čtvrtek 31.3. od 17.30 hodin
Beseda s MARKÉTOU PILÁTOVOU, spisovatelkou knih pro 
děti, hispanistkou a novinářkou žijící v Buenos Aires

Více informací a aktuální oznámení na www.mcparnicek.cz
MC Parníček - Československé armády 29/11, Lysá nad Labem, 

e-mail: info@mcparnicek.cz, tel.: 775 685 501

Hernu máme otevřenou:
PO 9.00 - 12.00
ÚT - ČT 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00
PÁ 9.00 - 12.00
Vstupné do herny je 30 Kč za dospělou osobu, 
děti mají vstup zdarma. Každá desátá návštěva je 
v rámci bonusového programu zavedeného Mateř-
ským centrem zdarma. Členové Klubu přátel MC Par-
níček mají vstup do herny po celý rok zdarma.
V herně čeká na děti spousta hraček (kočárky, panenky, stavebnice a různé sklá-
dačky, velké plastové kostky – to pravé pro postavení domečku či hradu, vláčko-
dráha, dřevěná kuchyňka, velký domeček, bazének se skluzavkou a kuličkami 
atd.); máme i celou řadu dětských knížek, které je možné si prohlédnout buď 
v MC anebo si je půjčit domů.
Samozřejmostí je možnost dát dětičkám napapat (pro návštěvníky je k dispozici 
mikrovlnná trouba i dětská jídelní židlička). Pro dospělé i děti nabízíme drobné 
občerstvení (voda, několik druhů čaje a kávy, sušenky, tyčky apod.).

-
Par-

            Mateřské centrum Parníček zve všechny
                  holky, kluky, mámy, táty, babičky i dědečky na

VÝROBU 
ORIGAMI
s Markétou Pilátovou

ve čtvrtek 31.3. od 16.30 hodin
Snad již každý slyšel o origami. Víte ale, jak se vlastně papír 

skládá, aby vznikla zvířátka, postavičky, kytičky?
Přijďte se do našeho Mateřského centra Parníček seznámit 

s tímto japonským uměním skládání rozličných motivů z papíru.

Skládáním papíru = origami Vás provede Markéta Pilátová, spiso-
vatelka, hispanistka a novinářka žijící v Buenos Aires.

Akce je určená především pro děti od 5 do 12 let, vítány jsou 
samozřejmě i mladší děti za doprovodu svých rodičů, stejně tak 

i děti starší a dospělí.
VSTUPNÉ 30,- Kč

od 17.30 hodin bude BESEDA
s Markétou Pilátovou,

 autorkou dětských knížek Kiko a tajemství papírového motýla, Víla 
VIVIVÍLA a stíny zvířat, Víla VIVIVÍLA a piráti Jižního moře. 

Markéta Pilátová po ukončení studia romanistiky a historie na Filo-
zofi cké fakultě Univerzity Palackého pracovala jako odborná asis-
tentka na této fakultě. Dva roky působila jako lektorka na katedře 
slavistiky ve španělské Granadě, poté odjela do Sao Paula v Brazílii, 
kde učila česky potomky emigrantů z Československa. Přispívala do 

českých časopisů A2 a Listy. V letech 2007-2008 působila 
v zahraniční redakci týdeníku Respekt. Dvouletý pobyt v Brazílii 

ji inspiroval k prozaickému debutu - románu Žluté oči vedou domů 
(2007), který byl nominován na cenu Magnesia Litera. 

Publikuje zahraničně-politické články, reportáže a knižní recenze 
v Respektu, Lidových novinách nebo kulturní příloze Práva Salon. 
Píše také povídky pro rozhlasovou stanici Vltava. Ze španělštiny 

přeložila román mexické spisovatelky Normy Lazo Věřící.
PŘIJĎTE SI POPOVÍDAT A ZEPTAT SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ. 

VSTUPNÉ VOLNÉ
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Občanské sdružení Pro Dětský úsměv provozující 
Mateřské centrum Parníček v Lysé nad Labem 
děkuje všem, kteří v roce 2010 Mateřskému cen-

tru Parníček pomohli, a to ať již svojí prací, fi nančně či materiálně.

Naše poděkování patří:
• všem maminkám a tatínkům, kteří nám pomáhají při našich 
 akcích i s každodenním provozem našeho MC
• všem, kteří s námi spolupracují při realizaci programu pro 
 děti i dospělé
• všem, kteří nám dovolí, abychom si v jejich prostorech a vý-
 lohách mohli umístit letáky a naše propagační materiály
• paní Olze Bláhové – textilní zboží a galanterie
• společnosti Botanicus, spol. s r.o.
• rodině Brzobohatých z Litole
• cukrárně a kavárně Campiello
• společnosti Čtvrtá Sluníčková s.r.o. a týmu Zåhrada
• paní Markétě Fajmonové z Lysé nad Labem
• Mgr. Bc. Radimu Hankemu, advokátovi
• Mgr. Karině Holubové - REFYZ
• Krajskému úřadu pro Středočeský kraj
• panu Vítovi Krawciwovi – nábytek JAMALL
• paní Monice Krejčí – vydavatelství a nakladatelství M-inzert
• panu Zdeňku Kůrkovi – zelenina ze Semic
• restauraci U Bílé labutě
• www.Litol.cz a panu Pavloviči
• společnosti Lowlands International s.r.o.
• Městu Lysá nad Labem
• společnosti Mladá Fronta, a.s.
• panu Pavlu Pavlíčkovi z Lysé nad Labem
• společnosti PONEC s.r.o.
• panu Rubešovi, soukromému zemědělci
• společnosti STAVAŘI s.r.o.
• tělocvičné jednotě Sokol Lysá nad Labem 
• TSK Dynamik z Lysé n. L.
• Úřadu práce v Nymburku
• Úřadu práce v Příbrami
• paní Janě Valáškové z obchůdku Pinocchio 
 – dřevěné hračky
• Zdravotní pojišťovně Metal Aliance

 Děkujeme všem, kteří nám pomohli a věříme, že nám 
zachováte přízeň i v dalších letech. Bez Vás bychom naše Mateřské 
centrum nemohli provozovat v současném rozsahu. O tom, že má 
Vaše podpora stále smysl, svědčí mimo jiné i to, že naši hernu, 
kroužky a námi pořádané vnitřní i venkovní akce navštívilo v roce 
2010 více jak 8.000 dětských a dospělých návštěvníků.
DĚKUJEME

Organizační tým Mateřského centra Parníček

Poděkování

Prosba o zapůjčení materiálů
Ředitelství ZŠ 

Bedřicha Hroz-
ného se obrací na 
občany města s 
prosbou o zapůj-
čení jakýchko-

li materiálů, týkajících se Masa-
rykovy školy na Školním náměstí 
1318. Budova oslaví v září tohoto 
roku 75. výročí od svého otevření, 
k němuž chystáme výstavu v pro-
storách školy. Vítány jsou i foto-
grafi e z činnosti školy, zejména 
dokumentující interiér a bezpro-
střední okolí, popřípadě stará vy-

svědčení vydaná školou do 60. let 
minulého století, zmínky v dobo-
vém tisku atd. Všechny zapůjče-
né materiály zkopírujeme, popří-
padě naskenujeme a vrátíme ma-
jitelům.

Autorství a zdroje zapůjčených 
materiálů na přání zveřejníme.

Obracet se můžete na ředite-
le školy p. Karla Špeciána, na tel.: 
325 514 615 nebo mailovou adre-
sou: reditel@zsbhrozneho.cz.

Děkujeme všem za ochotu a po-
moc!

K. Špecián, ředitel ZŠ

Mateřské centrum Parníček a
                   Mgr. Markéta Kicserová Hájková otevírají

    kurz pro předškoláky

KLUBÍČKO
 ve čtvrtek od 17 do 18 hodin

Lektorka má několikaletou praxi s vedením předškolních dětí 
v pedagogicko-psychologické poradně.

Kurz Klubíčka je zaměřen na rozvoj dovedností a předpoklad 
pro úspěšný start školní docházky. 

Hravou formou rozvíjí u dětí kresebný projev a grafomotoriku,
sluchové i zrakové vnímání, které je důležité pro úspěšný 

začátek čtení. Dále také pomáhá rozvíjet početní představy, 
všeobecné znalosti, slovní zásobu, sociální a pracovní dovednosti 

dítěte a podporuje rozvoj myšlení a logického úsudku. 

Kurz je skupinový – pro 8 až 10 dětí, činnosti jsou nabízeny 
zábavnou formou a střídají se tak, aby byl podpořen komplexní 

rozvoj dítěte.

Kurz je určen dětem, které od září 2010 nastoupí školní docházku 
a sestává z deseti lekcí. Každá lekce trvá  1 hodinu a děti si 

z každé lekce odnesou také práci na doma. 
Cena kurzu je 1000,- Kč. 

Začínáme 17.3.2011
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

pro rodiče s dětmi:

10.3.2011 od 17.00 hodin 

                     

  

                    FAJN KLUB
                    Lysá nad Labem

                         vás zve do právě otevřeného hracího klubu
                         pro děti, přímo v centru města.

V útulném prostředí si u nás můžete s dětmi v klidu a teploučku po-
sedět u kávy nebo čaje, zatímco si oni budou hrát v dětském kout-
ku plném hraček.

I pro ty nejmenší je u nás připravené zázemí: kolíbka, ohrádka, 
přebalovací pult, plenky, kojící koutek i vybavená kuchyňka. K prode-
ji výživy Hami a Hipp za fajnové ceny.

Chápeme, že si i od vašich miláčků potřebujete občas odpočinout,
a proto vám nabízíme hlídání dětí, angličtinu, kurz šití, cvičení dětí, 
výtvarný kroužek, narozeninové oslavy.

Pro dospělé je u nás připraven prostor pro veškeré druhy cvičení 
s kvalitním zázemím, internetem.

Výuka anglického jazyka s možností hlídání dětí.

Přijďte se k nám podívat v kterýkoliv pracovní den od 9 do 16 h.

Fajn klub, Poděbradova 1707/2
(vchod pod Maxi sekond handem)

www.klubfajn.estranky.cz, tel.: 777 141 243

Klub
Fajn

Příjmu  paní  na  pravidelný  úklid  rodinného  domu.  Každé 
pondělí  2  hodiny,  pátek  5  hodin.  Pro  více  informací 
volejte  na  tel.:  777  949  472



3/2011 LISTY města Lysé nad Labem   15

V první řadě bych chtěl poděko-
vat manželovi paní Martiny, že se 
rozhodl nastěhovat do našeho měs-
ta, Lysé nad Labem. Tím umožnil 
své paní, aby využila své odbornos-
ti v alternativní medicíně a založi-
la v suterénu Mateřské školy Pam-
peliška na sídlišti masážní salónek 
Sluníčko.

Po vzniku mé těžké nemoci a na 
doporučení lékaře jsem absolvoval 
několik rehabilitačních procedur, 
především v nemocnici v Městci 
Králové. Při mé pevné vůli a vel-
ké pomoci svých blízkých jsem se 
pustil do boje se svojí nemocí. Ze 
všech stran jsem slyšel rady – cvi-
čit a chodit. Moje cílevědomost mi 

dávala najevo, že i sportovec musí 
cvičit, aby dosáhl dobrých výsled-
ků a současně také relaxovat ma-
sážemi.

Vzhledem k tomu, že po absol-
vování doporučených rehabilitací 
se nedostavily očekávané výsled-
ky, rozhodl jsem se využít nabíd-
ky paní Martiny. Po několika ná-
vštěvách jsem pocítil veliké po-
kroky, které mi pomáhají při mém 
cvičení a získal jsem velkou důvě-
ru v danou léčbu. Chtěl bych vy-
jádřit své poděkování paní Mar-
tině, která mi dodala naději v mé 
uzdravení.

Paní Martino, moc Vám děkuji! 
Zdeněk Veselý

Poděkování

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti

– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování 
i pracovní příležitost. (více na www.diakoniebroumov.org)

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
 veškerá nepoškozená obuv (bez bláta a jiných nečistot)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (min. 1 m2, 
            nedávejte odřezky a zbytky látek)
 vatované přikrývky, polštáře a deky
 domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky 
 – vše nepoškozené, čisté
 hračky –  nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, 
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil

Termín sběru:
v pátek 8. dubna 2011 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 9. května 2011 v době od 8.00 do 13.00 hodin

Místo sběru:
garáž městského úřadu, za MěÚ u sídla Policie ČR.

Po zkušenostech z pořádání sbírek se na dárce obracíme s prosbou:
 věci nenoste volně, ale zabalené do pevných igelitových pytlů
 či kartonových krabic
 noste věci vč. knih bez plísně, děr, fl eků, s funkčními zipy, s knofl íky, 
             s patenty, gumou či tkanicí v pase 
 vše čisté, umyté, vyprané
 NENOSTE VĚCI mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé. 

S takovými věcmi zamiřte raději přímo do nového separačního 
dvora na sídlišti (před AUTO TICHÝ), otevřeno Po až Pá od 9.00 
do 17.00 hodin a v So od 9.00 do 13.00 hodin.

Spolupořadatelem sbírky je Město Lysá n. L. a Farní charita Lysá n. L.
Bližší informace na tel.: 325 510 224 nebo 606 509 502 nebo 
724 181 805.   

Telefonické konzultace dětských lékařů

MUDr. Čerňanská       
tel. 602 830 242
MUDr. Dáňová           
 tel. 728 234 392

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

 (po ordinačních hodinách)

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Všední dny:  
17.00 - 22.00 hodin

Sobota, neděle a svátek: 
8.00 - 20.00 hodin

Pá 4.3. MUDr. Čerňanská
So 5.3. MUDr. Matasová
Ne 6.3. MUDr. Matasová
Po 7.3. MUDr. Čerňanská
Út 8.3. MUDr. Matasová
St 9.3. MUDr. Chocholová
Čt 10.3. MUDr. Dáňová
Pá 11.3. MUDr. Matasová
So 12.3. MUDr. Dáňová
Ne 13.3. MUDr. Dáňová
Po 14.3. MUDr. Čerňanská
Út 15.3. MUDr. Matasová
St 16.3. MUDr. Chocholová
Čt 17.3. MUDr. Dáňová
Pá 18.3. MUDr. Dáňová
So 19.3. MUDr. Chocholová

Ne 20.3. MUDr. Chocholová
Po 21.3. MUDr. Čerňanská
Út 22.3. MUDr. Matasová
St 23.3. MUDr. Chocholová
Čt 24.3. MUDr. Dáňová
Pá 25.3. MUDr. Chocholová
So 26.3. MUDr. Čerňanská
Ne 27.3. MUDr. Čerňanská
Po 28.3. MUDr. Čerňanská
Út 29.3. MUDr. Matasová
St 30.3. MUDr. Chocholová
Čt 31.3. MUDr. Dáňová
Pá 1.4. MUDr. Čerňanská
So 2.4. MUDr. Matasová
Ne 3.4. MUDr. Matasová

MUDr. EVA SKALICKÁ
PRAKTICKÁ A INTERNÍ LÉKAŘKA
PŘIJÍMÁ DO PÉČE NOVÉ PACIENTY

Adresa ordinace:
Komenského 1534, Lysá n. L.
(budova ZŠ J. A.Komenského)

TEL.: 325 551 948

Sdružení pro integraci a migraci 
(SIMI) zahajuje realizaci projektu 
Dejme šanci (i)migrantům. 

Projekt má za cíl seznámit stu-
denty základních škol a širokou ve-
řejnost s problematikou integrace 
cizinců u nás a s důvody jejich mi-
grace.  V průběhu roku tak bude 
připraveno 13 besed na základních 
školách v regionu Praha a Střední 
Čechy, kterých se zúčastní odbor-
níci ze SIMI a samotní cizinci, kte-
ří tak předají své osobní zkušenos-
ti prostřednictvím vlastního pří-
běhu. Na besedy budou navazovat 
Multikulturní večery pro veřejnost, 
na kterých se rodiče dětí, sousedé 
a místní komunita budou moci se-
známit s vybranými zeměmi pro-
střednictvím jejich kultury (hudby, 
tance, jídla apod.).

K realizaci projektu byla využita 
podpora z Evropského fondu pro 
integraci státních příslušníků tře-

Dejme šanci (i)migrantům
tích zemí. Prostřednictvím setká-
vání na besedách a večerech by tak 
SIMI chtělo přispět k většímu po-
rozumění mezi veřejností a repre-
zentanty jiných kultur, se kterými 
žijeme společně v jedné zemi a od-
bourat některé předsudky a stereo-
typy na obou stranách. Česká spo-
lečnost byla po dlouhou dobu uza-
vřená a je načase otevřít se nové-
mu a bojovat proti šedi revizí svých 
zažitých názorů a osobních zkuše-
ností.

Pro zájemce o spolupráci z řad 
ZŠ či dobrovolníků při pořádání 
společných večerů a pro více infor-
mací kontaktujte prosím kancelář 
SIMI. 

Kateřina Dederová
Sdružení pro integraci a migraci

Senovážná 2, 110 00, Praha 1
Tel.: 224 224 379,

E-mail: dederova@refug.cz 
www.uprchlici.cz
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Záchranáři a řidiči ambulance si 
všimli, že u dopravních nehod má 
většina zraněných u sebe mobilní te-
lefon. U zraněných osob, se který-
mi nelze komunikovat, zásahové síly 
neví, koho by měli z dlouhého sezna-
mu adres kontaktovat. 

Řidiči a lékaři záchranné služby 
tedy navrhli, aby každý zadal do své-
ho adresáře v mobilu osobu, kterou 
je třeba kontaktovat v nouzovém pří-
padě, pod tu samou zkratku.

Mezinárodně uznávaná zkratka 

Důležité upozornění Červeného 
kříže a záchranných organizací

je: ICE = In Case of Emergency (pro 
případ záchrany).

Pod touto zkratkou zaznamenej-
te telefonní číslo osoby, která bude 
v případě nouze kontaktována po-
licií, hasiči či první pomocí. Pokud 
chcete kontaktovat více osob, potře-
bujete ICE1, ICE2, ICE3 atd.

Pošlete prosím toto hlášení všem 
kamarádům a známým, aby tato 
zkratka nalezla celosvětové uplat-
nění.

Tomáš Sedláček

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.,
Lipanská 721/III, 290 01 Poděbrady

vyhlašuje pro klienty terénních sociálních služeb, kluby důchodců, do-
movy důchodců a pro seniory jednotlivce

XII. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů 

– pro radost a potěšení
Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstavě v Lysé nad 
Labem v rámci výstavy Senior - Handicap: aktivní život 2011, která se 
uskuteční ve dnech 16. - 19. 6. 2011, společně s Lázeňským veletrhem 
a poprvé s výstavou růží  - Růžová zahrada. 
Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny ve dnech 16. a 17. 6. 2011 
v rámci slavnostních kulturních programů v prostorách výstaviště.

Okruhy činností - ruční práce, literární práce, počítačové prezentace 
a fotografi e. 
Každý okruh činností má své propozice.

    Ruční práce, které jste vytvořili tuto zimu z různých druhů materiálů 
i různými technikami, jako například vyšívání, háčkování, pletení, ma-
lování, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod. můžete předat společně s při-
hláškou do 10. května 2011. 
    Literární  práce – téma: Den, na který nikdy nezapomenu
Próza – max. dvě literární práce o max. třech stranách textu (povídka, 
fejeton, vyprávění…)
Poezie – max. tři básně, posílejte společně s přihláškou do 30. dub-
na 2011.
    Počítačové prezentace – téma: Humor je kořením života
V programu MS PowerPoint nebo podobném (OpenOffi ce Impress) 
v rozsahu 5 až 15 snímků na jednu prezentaci. Celková délka prezen-
tace by neměla přesáhnout 7 minut. Nesmí být vloženo video. Předejte 
společně s přihláškou do 30. dubna 2011.
    Fotografi cká soutěž – téma:  Co je mému srdci nejblíže
Zúčastnit se může každý senior max. šesti jednotlivými snímky či dvě-
ma fotografi ckými cykly o nejvíce pěti snímcích. Fotografi e mohou být 
černobílé i barevné ve formátu nejméně 13 x 18 cm. Fotografi e zašlete 
společně s přihláškou do 30. dubna 2011.
 
Kontaktní adresy:
Ředitelství organizace: Centrum sociálních a zdravotních služeb Podě-
brady, o. p. s., Lipanská 721/ III, 290 01 Poděbrady, tel.: 325 626 352.
Více informací získáte: Věra Součková, středisko Centra sociálních 
a zdravotních služeb Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 1722, 
PSČ 289 22 Lysá nad Labem, č. tel. 325 551 353, 775 760 777, 
e-mail: souckova@centrum-podebrady.info.
Propozice s přihláškou můžete získat i na internetových stránkách 
www.centrum-podebrady.info od ledna 2011. 

Přejeme Vám mnoho zajímavých nápadů a těšíme se na Vás a na Vaše 
práce. 

Za organizátory Věra Součková

Co nového ve STOBu?
Po úspěš-

ném lednovém 
startu soutěže 
„Hubneme pro 
krásu“ se blíží-
me do posled-

ní třetiny bitvy o vítězství. Jedná se 
o boj skutečně vyrovnaný a výsled-
ky budete moci posoudit v květno-
vém čísle. 

Chcete zhubnout i Vy a nevíte jak, 
zápasíte s nadbytečnými kilogramy 
a stále se vám nedaří se jich zbavit? 
Přestaňte vzdychat před zrcadlem 
a zapojte se do kurzů snižování nad-
váhy STOB. S probouzející se pří-
rodou a přibývajícími slunnými dny 
nastává ten nejlepší čas procitnout 
ze zimní letargie a nabývající ener-
gii vložit do něčeho užitečného. A 
co může být prospěšnějšího, než 
změnit svůj nezdravý životní styl a 
proměnit se v krásnou ženu? Kurz 
trvá 3 měsíce a za tu dobu máte 
možnost změnit svůj životní styl, 
zredukovat váhu a vytvarovat po-
stavu, naučit se sestavit zdravý a 
přitom chutný jídelníček, seznámit 
se s vhodnými potravinami pro sní-
žení a udržení váhy, ochutnat je, ale 
především nejste na hubnutí samy.

   I v jarním kurzu se můžete zú-
častnit již 2. kola motivační soutěže 
„Hubneme pro krásu“. Do akce se 
mohou zapojit všechny účastnice za-
čátečnických i pokračovacích kurzů 
snižování nadváhy STOB. Výherky-
ní se stane nejúspěšnější absolvent-
ka. Změna image bude zahrnovat 
změnu účesu, vizáže a stylu oblékání.

Jarní kurzy v Lysé nad Labem 
začínají 10. 4. 2011 v 17.00 hodin 
v ZŠ Bedřicha Hrozného.

Abychom podpořili zdravý po-
hyb a hubnutí otevíráme od března 
ve spolupráci s fi rmou BIRKI spol. 
s.r.o. Centrum Nordic Walking. 

Nordic Walking neboli “severská 
chůze”, tedy chůze s holemi, kdy při 
správné technice, kterou vás náš in-
struktor naučí, prodloužíte význam-

ně svůj krok a mnohem účinněji za-
pojíte krevní oběh. Tento pohyb je 
velmi efektivní a je snadnou cestou 
ke zvýšení fyzické kondice bez ohle-
du na věk, pohlaví nebo aktuální fy-
zickou kondici. Tato aktivita je lehce 
zvládnutelná i v pokročilejším věku 
či při vyšší nadváze. Nordic Walking 
může být až o 46% efektivnější než-
li klasická chůze. Oproti běžnému 
chození spotřebujete mnohem více 
energie, což se pozitivně projeví na 
úbytku přebytečných tuků. Navíc 
chodíme trasy v přírodě v krásném 
okolí Lysé nad Labem s různými 
profi ly tras a v příjemném kolektivu.

Jako ofi ciální Birki Nordic Wal-
king centrum vám poskytujeme zá-
ruku kvalitního tréninku a technic-
ké podpory včetně zapůjčení holí
a krokoměrů, abyste tento sport 
mohli naplno objevit.

A jak to vlastně probíhá? 
Máte-li zájem o tuto aktivitu, stačí 

přijít k nám a zeptat se na vše, co vás 
zajímá. Můžete si půjčit hole z naší 
půjčovny jen tak na vyzkoušení, mů-
žete si hole koupit, můžete se zúčast-
nit pravidelných hodin Nordic Wal-
kingu. 

Lekce začínají 2. března, každé 
pondělí a středu od 17.00 hodin 
od ZŠ Komenského. Zároveň vám 
nabízíme relaxační víkend v Pra-
chovských skalách, kde budete mít 
možnost si tento sport vyzkoušet 
v krásné přírodě Českého ráje.

Prachovské skály na kolech a 
s Nordic Walking 13. 5. – 15. 5. 
2011, cena: 2390 Kč (v ceně je uby-
tování v parkhotelu Skalní město, 
plná penze, svačiny, pitný režim, cvi-
čení se zkušenou cvičitelkou, sau-
na, výuka Nordic walkig - zapůjče-
ní holí).
Přihlášky a informace:
obchod Maple, Masarykova 739, 
Lysá nad Labem
Renata Zápotocká - výživový poradce
www.vyzivovyporadce-hubnutí.cz
tel.: 775 246 033

včetně daňových přiznání a účetního poradenství

e-mail: zdenka-cerna@volny.cz
mobil: 731 457 359

ÚČETNÍ SERVIS
daňová evidence - fyzické osoby

účetnictví - právnické osoby
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Na základě dřívějších zkušeností 
se držím zásady nereagovat na člán-
ky, které již samy byly reakcí na jiné 
texty. Nyní tuto zásadu poruším, 
protože článek zastupitele města Pe-
tra Gregora nazvaný Odpověď panu 
Fajmonovi, překročil hranice sluš-
nosti. Nemám teď na mysli jím věč-
ně omílaná tvrzení o tom, že rekon-
strukce Masarykovy ulice je předra-
žená a tragická a jak strašně všichni 
proděláme levným prodejem měst-
ských pozemků v areálu bývalé Fru-
ty, aniž by občanům připomněl, že 
jejich cenu ovlivňují také požadavky 
města, aby investor postavil  za své 
polyfunkční objekt s poštou, kultur-
ním sálem či bazénem. Mimocho-
dem k prodeji má podle smluv dojít, 
až bude zkolaudováno.

O tom, že pan Gregor není sluš-
ný člověk, jsem se přesvědčil hned 
na začátku jeho příspěvku. Po krát-
kém rituálním úvodu, kdy nás jako 
snad vždy ubezpečil, že to vše dělá, 
protože ho o to žádají občané - on 
prý nic psát nechtěl, nás oblažil citá-
tem Jeana Bodina z 16. století, který 
se v něm pohrdavě vyjádřil k demo-
kratickému zřízení, protože hrozí, že 
budou zvoleni hlupáci nebo prospě-
cháři. Následně tohoto francouzské-
ho právníka a humanistu politoval, 
protože netušil, jak se tyto dva typy 
lidí o několik století později v dneš-
ním Česku „spojí v jednu ohavnou 
mutaci“, a začal probírat osobnost 
jiného zastupitele města, europo-
slance Hynka Fajmona. Z kontextu 
jasně vyplývá, a každý se o tom může 
v předešlém čísle Listů přesvědčit, 
že snůška účelových tvrzení a polo-
pravd má pana Fajmona představit 
právě jako důkaz Bodinova a násled-
ného Gregorova tvrzení.

V debatě, která začala již v prosin-
covém čísle Listů, šlo o výměnu ná-
zorů na hodnocení komunálních vo-
leb, práce předchozího zastupitel-
stva a rady a ustavení nového vede-
ní města. Až příspěvek pana Gregora 
přešel do roviny osobní. Napsal ha-
nebný článek, jaký píší neomalenci, 
a prokázal jím, že není slušný člověk, 
protože se snížil k tomu, aby ve čte-
nářích budil nejhorší lidské vlastnos-
ti jako je závist.

Hynek Fajmon vstoupil do aktivní 
politiky jako vysokoškolský student 
17. listopadu 1989. Má na to svědka 
- potkal jsem ho na Vyšehradě, od-
kud jsme v davu ostatních studentů 
a dalších manifestujících lidí došli až 
na Národní třídu. Během několika 
následujících dní se zapojil do práce 

Pan Gregor zapomněl na dobré vychování
lyského Občanského fóra. Pamatuji 
si ho ze schůzí a porad jako jednu z 
nejvýraznějších osobností. Přesně 
věděl, co je třeba dělat, a brzy si zís-
kal respekt ostatních. Přitom proká-
zal i dost osobní odvahy, protože ně-
kolik posledních týdnů roku 1989 
nebylo jistého nic. V letech 1990 a 
1991 se zapojil do činnosti OF (poz-
ději ODS) na okresní, krajské i celo-
státní úrovni, kam byl delegován na 
základě demokratické volby. Stálo 
ho to spoustu volného času i peněz.

Roky 1992 až 1994 strávil na stu-
diích ve Vídni a v Londýně. Potom 
několik let pracoval na ministerstvu 
zahraničí a národní obrany, měl zde 
na starosti bezpečnostní záležitosti 
ČR, především integraci do NATO. 
V roce 1998 se stal starostou Lysé, 
o tři roky později postoupil jako ná-
hradník do Sněmovny. Od vstupu 
ČR do EU je europoslancem. Pře-
sto je stále občanem malé Lysé nad 
Labem, můžeme ho potkat v ulicích, 
je stále členem zastupitelstva a tuto 
funkci nijak nezanedbává. Na rozdíl 
od řady jiných vrcholných politiků si 
právě tímto způsobem udržuje pře-
hled o skutečných problémech ostat-
ních občanů, obcí a měst.

Na jednání zastupitelů se poctivě 
připravuje, má nastudované materi-
ály, řadu většinou oprávněných při-
pomínek a v diskusích často navrhl 
dobrá řešení patových situací. Jako 
radní a člen téže strany musím po-
ctivě přiznat, že i nás občas chytí na 
švestkách a slušně nám zatopí, snad 
abychom moc nezlenivěli. Na za-
sedání zastupitelstva jel kolikrát na 
otočku ze Štrasburku nebo Bruse-
lu, v noci po zasedání se vracel, aby 
se ráno účastnil další práce v Evrop-
ském parlamentu. Přesto mu za to 
Lysá stojí.

Jistě, neshodneme se úplně ve 
všem a také jemu se někdy přihodí, 
že navrhne něco nereálného. To je 
ale normální a nemění to nic na fak-
tu, že Hynek Fajmon patří k těm, kte-
ří nejvíc pracují a mají nejvíc inven-
ce. V zastupitelstvu je služebně nej-
starší, pracuje v něm nepřetržitě od 
roku 1990, kdy byl zvolen poprvé. Ve 
všech následujících volbách včetně 
dvou mimořádných mandát obhájil 
a vždy měl nadprůměrně preferenč-
ních hlasů. Ze své pozice významně 
pomohl městu získat dotace ze stát-
ního rozpočtu na podchod a vstup-
ní objekty nebo zachránit ohroženou 
první etapu obchvatu města. Osob-
ně doufám, že bude ještě do zastupi-
telstva párkrát kandidovat.

Pane Gregore, máte-li pochyb-
nosti o moudrosti pana Fajmona, tak 
připomínám, že kromě zmíněných 
studií v zahraničí napsal a publikoval 
několik odborných knih, píšete-li, že 
je mlád, doplňuji, že je mlád téměř 
43 let (i když mě toto tvrzení jako 
jeho vrstevníka celkem potěšilo), po-
dezíráte-li jej z prospěchářství, jak je 
možné, že za dvacet let, po které se 
věnuje politice na všech úrovních, 
není spojován s žádným skandálem, 
korupční aférou, pochybným naby-
tím majetku nebo střetem zájmů, 
rozebíráte-li jeho příjmy, upozorňu-
ji, že v tomto městě žije hodně mno-
hem majetnějších lidí, než je on, stej-
ně jako stovky těch, kteří mají majet-
ku méně než vy sám a přitom jim to v 
žaludku neleží.

Ale přeci jen mám ještě pár dal-
ších poznámek k textu Petra Grego-
ra:

1. KSČM vyvlastňovat pořád chce, 
jenom to neříká tak otevřeně. Na je-
jím webu se dočteme, že usiluje o so-
cialismus, že její program vychází z 
marxistické teorie. V rubrice Knihy 
klasiků najdeme Manifest komunis-
tické strany sepsaný počátkem roku 
1848 samotným Karlem Marxem. V 
něm se třeba dočteme: „...Proletari-
át využije svého politického panství 
k tomu, aby postupně vyrval buržoa-
zii všechen kapitál, soustředil všech-
ny výrobní nástroje v rukou státu, tj. 
proletariátu zorganizovaného v pa-
nující třídu... To se ovšem může stát 
nejprve jen despotickými zásahy do 
vlastnického práva a do buržoazních 
výrobních vztahů...“

2. V této zemi demokracie existu-
je, i když to komunisté a s nimi pan 
Gregor nechtějí připustit. Přitom 
jenom KSČM u nás vydává vlast-
ní stranický deník Haló noviny, ni-
kdo komunistům nezakazuje, aby 
své názory běžně prezentovaly třeba 
v Listech. To za jejich režimu si lidé 
museli dávat pozor i na to, co říka-
jí doma nebo mezi přáteli. Pan Gre-
gor dnes garantované svobody do-
konce nestydatě zneužívá k osobním 
útokům.

3. Komunisté si stále stěžují na 
složení nového vedení města, že ne-
odpovídá výsledkům komunálních 
voleb, přičemž poukazují na to, kolik 
která strana získala procent a kolik 
má zástupců v zastupitelstvu. Rád 
bych jim připomněl, že v komunál-
ních volbách platí tzv. kombinova-
ný systém hlasování, kdy mohou vo-
liči volit strany i osobnosti. Je zvlášt-
ní, že ještě neargumentovali podle 

toho druhého hlediska. Co do abso-
lutního počtu hlasů má pan Gregor 
totiž třetí nejhorší výsledek ze zvo-
lených zastupitelů, dokonce dalších 
18 kandidátů, kteří se již do zastupi-
telstva nedostali, mělo hlasů víc, než 
on. Pro doplnění pan Fajmon získal 
druhý největší počet hlasů.

4. Pokud rada nereaguje na pod-
něty pana Gregora, k nimž nezís-
ká většinovou podporu zastupitel-
stva, nejde o porušení zákona. Po-
kud v minulosti podporu získal, rada 
ve věci jednala. Stejně tak mu v sou-
ladu se zákonem odpověděla na jeho 
interpelace. Pokud tedy říká, že rada 
porušuje zákon, říká nesmysly.

5. Komunisté kritizují ODS zato, 
že si přivlastňuje všechny úspěchy, 
přestože o záležitostech města roz-
hoduje nadpoloviční většina zastu-
pitelů, kterou ODS neměla a nemá. 
Sami by si proto neměli odporovat a 
tvrdit, že za vše, co je v jejich očích 
špatné, může jenom ODS. I v těch-
to případech totiž přece rozhodova-
la většina. Například pro jimi kriti-
zovaný prodej pozemků bývalé Fru-
ty hlasovalo minimálně 10 zastupi-
telů z 15. I zde doplňuji, že tím, že se 
ODS hlásí k tomu, co se povedlo, ne-
upírá ostatním, kteří podporovali to-
též, aby se ke zdarům také hlásili.

6. Rekonstrukce Masarykovy uli-
ce nestála 60 milionů, ale méně než 
55, a to včetně archeologického prů-
zkumu, který musí dle zákona hradit 
investor. Stavbu samotnou pořídilo 
město za částku nižší, než jakou pro-
jekt předpokládal.

7. Když už pan Gregor kritizu-
je drahou školku za 25 milionů ko-
run, která se má stavět v Brandlově 
ulici, mohl objektivně zmínit, že tuto 
variantu pan Fajmon nikdy nepod-
poroval. Město ji bude nakonec sta-
vět s 15milionovou dotací z fondů 
EU, vlastní zdroje tak zatíží přibliž-
ně stejnou částkou, jako při stavbě 
modulární školky na Sídlišti v roce 
2010.

8. Mluví-li pan Gregor o strategic-
kém plánu města jako skvělé věci, 
doplňuji, že to bude drahý plán za 
800 tisíc korun a město jej bude tvo-
řit právě proto a jenom proto, že to 
bude za dotační peníze. Jinak by si 
takový luxus nemohlo dovolit. Na 
rozdíl od pana Gregora si i já mys-
lím, že právě zde se jedná o bezú-
čelné dotace a během několika let 
nám takový plán už bude k ničemu. 
Za půl století se nad ním budou naši 
potomci shovívavě usmívat, jako 

Pokračování na str. 18
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se usmíváme my nad stoletými po-
hlednicemi s tramvajemi na náměs-
tí Bedřicha Hrozného.

Závěrem, pane Gregore, ještě jed-
nou opakuji, že píšete neomaleně 
a že nejste slušný člověk. Způsob, ja-
kým jste použil citát Jeana Bodina 
a jakým jste celý svůj článek v mi-
nulém čísle Listů pojal, mě utvrzuje 
v přesvědčení, že s citovanou myš-
lenkou souhlasíte a že nejste de-
mokratem ani tolerantním člově-
kem. Žádné politické zřízení neza-
ručuje, že nebudou vládnout hlupáci 
a prospěcháři. Ale jenom demokra-
cie umožňuje, aby je lidé v dalších 
volbách odstavili od moci. Poskytu-
je proto také největší záruky, že ne-
budou vládnout vyslovení gangsteři 
a úchylní masoví vrazi jako třeba ko-
munisté Stalin a Pol Pot nebo nacis-
ta Hitler.

I když jste ani tentokrát nezapo-
mněl připomenout, že nejste čle-
nem KSČM, já tvrdím, že komunis-
tou jste, a to komunistou nejhrubší-
ho ražení. Jste jím svým myšlením 
a dokázal jste to i svojí kandidatu-
rou za tuto stranu do zastupitelstva 
města a před dvěma lety i do Evrop-
ského parlamentu. Přesto vás vy-
zývám, máte-li v sobě ještě trochu 
slušnosti, abyste se napříště vyva-
roval osobních útoků, ale držel se 
kritiky činů, předkládal vlastní ná-
zory nebo polemizoval s představa-
mi těch ostatních. Nedělejte z Listů 
žumpu!

Čtenářům se omlouvám, že jsem 
svůj příspěvek pojal takto ostře, ale 
jak říká jedno dobré rčení: „Na hru-
bej pytel, hrubá záplata!“ Snad už 
to v budoucnu nebude nutné.

Petr Kopecký

Pokračování ze str. 17

Vážení čtenáři Listů, než Vám 
poodkryji pár faktů o hospodaře-
ní vládnoucí koalice s naším majet-
kem, rád bych Vám krátce vysvětlil, 
proč jsme s Kulturně! zvolili opozič-
ní lavice. Po vyčerpávajících povo-
lebních jednáních jsme se shodli, že 
i přes nepříliš vlídnou koaliční na-
bídku nám konstruktivní opozi-
ce nabízí větší záruku nezávislosti. 
Zvolili jsme tedy cestu náročnější, 
s výhledem budoucích let však per-
spektivnější. (Jako nováčci se zkrát-
ka potřebujeme otrkat a nabrat zku-
šenosti.)

Vrátím se k nadpisu článku: těs-
ně před Vánoci se konalo zasedá-
ní zastupitelstva, kde hlavním bo-
dem bylo schválení rozpočtu na rok 
2011. Z důvodů defi citního rozpočtu 
z roku 2010 i obdržených dotací na 
novou čistírnu vod, rekonstrukci ná-
městí BH a na výstavbu nové školky 
[město vždy musí k těmto dotacím 
přidat i určité procento svých peněz] 
byl návrh rozpočtu opět defi citní. 
Rada města tedy navrhla zastupitel-
stvu dvě řešení: prodej domu č. 715 v 
Zahradní ulici (velký dům sousedící 
s Vichrovou vilou) nebo zvýšení po-
platků za odpad o 50,- Kč na každé-
ho občana.

 Poplatky za odpad v našem měs-
tě činí v současné době 450,- Kč 
ročně. Jejich skutečná cena je však 
713,- Kč. Zjistil jsem si tedy výši po-
platků u okolních měst (za lomítkem 
uvádím reálnou cenu poplatků): Mi-
lovice 444/444,- Kč, Brandýs 450/
603,- Kč, Nymburk 492/669,- Kč. 

Snažil jsem se najít odpověď na otáz-
ku, proč má naše město náklady tak 
vysoké? Jejich hlavní příčinou jsou 
velkoobjemové kontejnery, které má-
me my všichni občané Lysé (okol-
ní města tuto službu nenabízí) k dis-
pozici zdarma a které nám z letošní-
ho rozpočtu ukrojí 1,5mil. Kč. Rád 
bych připomněl, že každý z nás má 
možnost zdarma využít služby nové-
ho separačního dvora, který stál dost 
peněz. Navrhl jsem tedy individuál-
ní zpoplatnění kontejnerů jako nad-
standardní službu vyjma důchodců 
a zdravotně postižených - návrh byl 
koalicí smeten jako nerealizovatelný 
i přes můj argument, že stejně u kaž-
dého kontejneru stojí chlapík a vyha-
zovaný odpad kontroluje. 

Vybíralo se tedy řešení vyrovnané-
ho rozpočtu s návrhem zvýšení po-
platků o 50,- Kč či prodejem domu 
v lukrativním centru města v době 
velmi nízkých cen nemovitostí. 
(předpokládaný příjem v rozpočtu 
4,5 mil. Kč)

Jaké řešení byste zvolili vy?
Proti návrhu rozpočtu s prodejem 

domu v Zahradní ulici čp. 715 jsme 
hlasovali oba z Kulturně! a p. Gregor, 
zdrželi se: p. Osvald a p. Sedláček.

Každým rokem u nás stoupají 
náklady za odpad „na hlavu“ o cca 
50,- Kč, zvažte tedy, zda neusilovat 
o hypotéku a nepočkat si na výhod-
nou koupi nějaké pěkné městské ne-
movitosti. Příští rok bude určitě ně-
jaká k mání.

Petr Eliška
Kulturně!

Městské hospodaření

Kácení stromů - proč?
V pondělí 24. 1. proběhla v kině 

veřejná diskuze k rekonstrukci nám. 
B. Hrozného, kterou svolala radni-
ce města. Rekonstrukce se má tý-
kat nejen náměstí, ale i ulice Zámec-
ká a budou se renovovat nejen ulice 
a chodníky, ale i kanalizace, veřejné 
osvětlení a zeleň v parku, v kterém 
chce město nahradit vzrostlé a zdra-
vé stromy za nové.

Diskuze = dobrá věc, ovšem to by 
v tom nesměl být pořádný Hák!

Tento projekt je starý už asi 3 roky, 
proč se s ním tedy město nepochlubilo 
dříve, tajili snad něco, anebo se báli, že 
by lidé mohli mít nemístné připomín-
ky?! Už to, že zahájení samotných pra-
cí by mělo začít necelé 2 měsíce po dis-
kuzi, naznačuje, že na názor lidí není 
asi nikdo zvědavý. Další zvláštností je, 
že ještě před 24. 1., tedy před diskuzí, 
začalo město kácet v parku a přileh-
lém okolí stromy! Když jsem se infor-
moval na odboru životního prostředí 
u pana Svobody, proč se stromy kácí, 
zda byly nemocné. Bylo mi řečeno, že 
jsou naprosto zdravé, jen město vy-
hodnotilo, že se do barokního parku 
nehodí….?!

Začal jsem se tedy o celou tu „ob-
novu“ parku zajímat a zjistil jsem, že 
kácet se mají i 100leté lípy a kaštany 
a opět ne z důvodu nemoci, ale prav-
děpodobně nějaký místní „ odbor-
ník“ na stromy vyhodnotil, že stro-
my uprostřed města trpí a časem by 
mohly odejít!!!!

Také začátek diskuze, ve všed-
ní den od 17.00 hodin napovídal, že 
o názor veřejnosti moc zájem není. 
Každopádně lidé přišli, překvapilo 
mě, kolik známých tváří z městského 
úřadu a zastupitelstva bylo v hledišti.

Jak se ukázalo, projekt má své ne-
dostatky, které ovšem pan projek-
tant Palička patrně přehlédl z toho 
důvodu, že nezná  situaci ve městě.  

Ještě k jeho osobě, je to ten samý 
člověk, který dělal naší „krásnou“ 
předvolební ulici a dokonce i fi rma, 
která rekonstrukci bude dělat je stej-
ná jako ta z Masarykovy ulice.

Co se samotné debaty týká, byl 
jsem velmi rád, že alespoň zlomek 
veřejnosti přišel a že někteří měli vel-
mi věcné a shodné názory na někte-
ré z mého pohledu nesmyslné věci.
Každopádně se diskutovalo bezmá-
la 3 hodiny, poté starosta města po-
děkoval za logické, zlepšující návrhy 
a připomínky.

Dost tragická byla ovšem nepří-
tomnost “odborníka“ přes stromy 
pana Svobody, který ten den nalé-
havě musel být někde jinde. Proto-
že, kdykoli se kdokoli zeptal na něco 
ohledně zeleně, pan starosta jej od-
kázal na pana Svobodu, proč nebyl 
přítomen na tak důležité akci, sta-
rosta nedokázal odůvodnit. Závěr 
je tedy takový, že město zastaví ká-
cení 100letých stromů alespoň do 
té doby, než je prohlédne skutečně 
vystudovaný odborník, a ne jen ten 
jmenovaný a podle posudku se uvi-
dí dál, jaký bude jejich osud.

Co se týká názorů lidí a jejich ná-
vrhů řešení některých věcí, staros-
ta řekl, že k nim město přihlédne 
a zváží, zda by opravdu nebyly někte-
ré změny pro projekt přínosem.

Na závěr bych chtěl velmi podě-
kovat všem zúčastněným za jejich 
přítomnost, demokratické názory a 
připomínky a zároveň apelovat na 
ostatní občany, aby se zajímali, co se 
chystá a chodili na veřejné diskuze, 
protože to je ta jediná možnost, jak 
se veřejně vyjádřit a možná i změnit 
některé věci, o kterých nás město ne-
informuje a pak se všichni divíme… 
Jak to? Cože! atd.

Martin Podaný
Kulturně!

Sníh roztál a na chodnících se na 
nás usmívají psí hovínka. Každé-
ho potěší, když vidí veselého pejs-
ka, který si ulevil a skáče rados-
tí, málokdo je ale potěšen, když si 
takovou psí radost donese domů 
na botách. Jak tedy docílit kýžené-
ho souznění psích a člověčích po-
třeb? Za pejsky platíme městu po-
platky (letos na návrh pana Fajmo-
na zase o kousek vyšší) a za poplat-
ky se platí koše s pytlíky na jejich 
úklid (bohužel ne všichni pejskaři 
budou vždy sbírat) a zbytek se dá 
na útulek a člověko-psí harmonie 

funguje. Proč se tedy na nás ta ho-
vínka stále usmívají?

V našem městě je totiž příjem 
všech poplatků brán pouze jako pří-
jmová položka v rozpočtu a neváže 
se na účel a výdaje, za kterými byl 
poplatek vybrán. V praxi to zname-
ná, že peníze z poplatků za psa fi -
nancují třeba chod úřadu. Chuť tuto 
situaci změnit vládnoucí koalice 
nemá a při procházkách městem se 
prostě pohybuje obezřetněji. Hodně 
štěstí při vyhýbání se i vám.

Petr Eliška
Kulturně!

O (psím) hovínku
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Vyjádření k rekonstrukci náměstí Bedřicha Hrozného

Povolební gulášek – Kulturně! ochutnává všemi smysly
Díky voličům dostalo sdruže-

ní Kulturně! šanci nahlédnout pod 
poklici velkého hrnce, ve kterém (ob-
razně řečeno) zastupitelé města vaří. 
Jako opozice sice nemáme možnost 
stát se týmem šéfkuchařů, zato mů-
žeme ochutnávat, analyzovat, kont-
rolovat a navrhovat jiná řešení, aby 
se výsledek působení rady města stal 
po budoucí 4 léta co nejstravitelněj-
ším. Již na začátku je nám jasné, že 
rada města nevaří z levných suro-
vin a ne zrovna podle osvědčených 
receptů. Předkládaný pokrm navíc, 
jako každý vepřový politický guláš, 
trochu páchne. Město má dostatek 
prostředků, jak takový odér a pachuť 
minimalizovat, ať použitím ochu-
covadel v podobě „výhodných“ za-
kázek a „výběrových“ řízení, o kte-
rých se nikdo pořádně a včas nedo-

ví, nebo třeba v podobě ostrých  chi-
li esemes zpráv pro lidi nepohodlné. 

Na samém začátku při schvalová-
ní rozpočtu se našim zastupitelům 
za Kulturně! nelíbilo, jak  se naši šéf-
kuchaři brání zdražování poplatků 
za komunální odpad. Nakonec, proč 
by jednou modrá strana neušetřila 
občanům peněženku, když nevyrov-
naný rozpočet se schodkem zhru-
ba 4 milionů (za Masarykovu „tří-
du“) se může zaplatit prodejem luk-
rativní vily za tzv. poliklinikou. Že se 
vám v téhle době zdá prodej velké by-
tové nemovitosti nevýhodný? Že by 
se město nemělo ukvapeně zbavo-
vat majetku, a aby se zabránilo pro-
hlubování schodku rozpočtu, moh-
lo by např. zdražit roční poplatek za 
popelnice? Třeba jen o 50,- Kč roč-
ně, když reálně ten odpad stojí přes 

700,- Kč za trvale přihlášeného ob-
čana na rok? (Občan Lysé nyní pla-
tí 450,- Kč za rok.) Nebojte, nez-
chudneme. Letos máme k politické-
mu guláši od města dvě točená piva 
zdarma.

Odpolední menu 24. ledna přines-
lo chutnou diskuzi ohledně rekon-
strukce náměstí Bedřicha Hrozné-
ho. Sláva, město možná začne s ob-
čany veřejně komunikovat a stojí do-
konce i o jejich účast! Bohužel, karty 
jsou již dávno rozdány, stromy v par-
ku pokáceny raději už v předtermí-
nu a pachatel zodpovědný za selekci 
stromů nepřítomen. Po velkolepém 
neúspěchu s Boulevard de Masaryk 
budou rekonstrukci náměstí reali-
zovat opět stejné fi rmy. Jen fi nanč-
ní spoluúčast města bude naštěstí 
nižší. Jestli budeme opět narážet do 

stromů uprostřed chodníku, stěžuj-
te si již na jiných institucích. Člověk, 
který je za zeleň zodpovědný, možná 
ani nemá k této činnosti specializaci, 
ale komu to vadí?

 Do tohoto článku pouze formu-
luji dojmy našich dvou zastupitelů a 
členů komisí. Proč bychom do hrn-
ce nemohli strkat nos, když na to má 
právo každý občan tohoto města? 
Nakonec z toho hrnce jíme všichni. 
A vařit kvalitně a zároveň levněji čas-
to není žádný kumšt. S velkou prav-
děpodobností se od guláše každý ku-
chař zašpiní, ale i když se kuchař-
ským učňům chce z předkládané 
krmě zvracet, paradoxně od šéfku-
chaře slyšíte: „Vážení občané, dob-
rou chuť.“

PharmDr. Ilona Doležalová
Kulturně!

Vážení spoluobčané,
město Lysá nad Labem se do-

stává na křižovatku dalšího roz-
voje podle určitých pravidel 
a schválených vizí, anebo pod-
le pravidel pokračující anarchie. 
O stávající problematice dopra-
vy a parkování, o problematice 
rekonstrukce Masarykovy ulice, 
o výstavbě satelitního sídliště v bý-
valé Frutě, o nevhodnosti lokaliza-
ce supermarketu Tesco nebo o ne-
efektivní výstavbě nové MŠ toho 
bylo napsáno již mnoho.

Poslední v řadě je problém s pro-
jektem na rekonstrukci náměstí
B. Hrozného, Zámecké ulice a čás-
ti Komenského ulice.

Vedení města, zejména pan sta-
rosta, je z minulého období nepo-
učitelné. Z občanů si dělá blázny 
a využívá je jako rukojmí, stejně 
tak jako část zastupitelů města.

Jistě si pamatujete, jak to dopadlo 
se smlouvou s fi rmou Activ Kladno 
v případě nového systému parková-
ní v roce 2007, kdy i Vaší záslu-
hou byly smluvní vztahy zrušeny, 
nebo když jste byli osloveni, abys-
te se vyjádřili k rekonstrukci Ma-
saryčky, přičemž žádné Vaše veli-
ce závažné připomínky, ani připo-
mínky odborníků nebyly přijaty a 
nyní ani ne 6 týdnů před předpo-
kládaným zahájením I. etapy re-
konstrukce nám. B. Hrozného jste 
byli teprve pozváni, opět do LUFt-
kina, k projednání této rekonstruk-
ce. I zde padly závažné připomín-
ky jak z hlediska parkování vozi-
del, tak i problematiky postupné 

likvidace drobných podnikatelů, 
k předpokládanému provedení 
parkových úprav anebo k likvidaci 
ještě poměrně zdravých lip apod. 
ZM bylo zasláno několik písem-
ných stanovisek k této problema-
tice bez jakékoliv odezvy od vede-
ní města do doby předání rukopisu 
mého článku.

Podařilo se nám, pěti zastupite-
lům, v reakci na závažnost situace 
a s ohledem na skutečnosti, kte-
ré Vám uvádím výše, požádat o 
svolání mimořádného zasedá-
ní zastupitelstva města. Očekáva-
li jsme vstřícný přístup pana sta-
rosty a předpokládali jsme, že 
i přes svou třídenní nepřítom-
nost, kdy o jeho pobytu nevěděla 
ani paní místostarostka, asistent-
ka a ani pan tajemník, že pocho-
pí vážnost situace a zasedání svo-
lá nejpozději do 16. 2. 2011. Bohu-
žel se tak nestalo, pan starosta vy-
užil, bez zdůvodnění, své pravo-
moci podle zákona a svolal ZM do 
21 dnů po převzetí poslední žádos-
ti. Zlí jazykové tvrdí, že se rozhodl 
kromě své dovolené čekat údajně 
i na přílet pana Fajmona z Bruselu. 
To pouze na okraj.

Jak to celé dopadne, Vám ne-
mohu sdělit, větší jasno bude až 
po 22. 2. Faktem zůstává, že pro-
jekt není připraven dobře, bohu-
žel jej zpracoval stejný projektant 
jako na Masarykovu ulici a exis-
tují důvodná podezření, že pokud 
jde o úpravu parku, tak pan pro-
jektant spolupracoval s neakre-
ditovaným projektantem. Dalším 

problémem je skutečnost, že ani 
projektant, ani vedení města ne-
hájilo důsledně stanovisko měs-
ta vůči pracovníkům Národního 
památkového úřadu, jejichž po-
žadavky převzalo, vč. pana pro-
jektanta, jak sami tvrdí, praktic-
ky beze zbytku. Z diskuze s ob-
čany vyplynulo např. i takové di-
lema, proč se hýbe se skulptu-
rou před muzeem B. Hrozného 
a přesouvá se před Evangelickou 
faru, když se mohla např. pouze 
lépe usadit a přidat k ní pěšinka 
od kostela s úpravou jejího oko-
lí a protažením pěšinky směrem 
k muzeu. Připravené pěšinky 
v parku jsou naprosto nesmysl-
né, protože nerespektují přiro-
zené trasy s ohledem na potře-
by občanů dostat se např. do Čes-
ké spořitelny nebo ke kavárně, 
příp. do školy a naopak k obcho-
dům v protilehlé ulici. Při stávají-
cím provedení to zkomplikuje si-

tuaci zejména invalidům. Také 
úprava komunikace v horní čás-
ti parku za předpokladu zmenše-
ní šíře chodníku (ten je široký až 
6 m), by zachovala v podstatě po-
čet stávajících parkovacích míst 
a ještě umožnila v jedné z vari-
ant zřídit cyklotrasu od kostela 
na náměstí Husovo. Dalšími de-
taily nechci momentálně zatěžo-
vat. Mohu pouze slíbit, že i přes 
obtížnost naší situace, kdy výsle-
dek a průběh voleb bohužel umož-
nil vytvořit stávající koalici, která 
může totalitně veškeré vaše i naše 
připomínky smést ze stolu, se po-
kusíme, my zastupitelé v opozi-
ci, zabezpečit některá dílčí nová 
řešení, alespoň pomocí kompro-
misů.

Vážení spoluobčané, o výsled-
ku jednání vás budu na stránkách 
LISTŮ pravdivě informovat.

Ing. Petr Gregor,
zastupitel

Po - Pá: 16 - 20 h | So, Ne, svátky: 8 - 20 h

František Bodnár , Pod bradova 1714,
Lysá nad Labem, tel.: 723 504 557

r zné druhy pro tuzemské
i zahrani ní automobily
nabízíme montáž nové baterie
a odebrání staré

PRODEJ AUTOBATERIÍ
a MOTOBATERIÍ
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Dne 24. 1. 2011 uspořáda-
lo Město Lysá nad Labem set-
kání s občany ve věci seznáme-
ní se záměrem rekonstrukce hor-
ní části náměstí B. Hrozného
a ulice Zámecká.

Je s podivem, že tato diskuse s ob-
čany byla svolána 2 měsíce před za-
hájením prací, když projekt byl vy-
pracován již v roce 2007. 

Na tomto setkání vyslovili občané 
k projektu rekonstrukce, prezento-
vaném projektantem Ing. Paličkou, 
řadu zásadních kritických připomí-
nek. Rád bych i já vyjádřil svůj názor 
na tuto rekonstrukci.

Nebudu se zabývat posuzováním 
toho, jak je navržena rekonstrukce 
jednotlivých inženýrských sítí, toto 
není můj obor, to ať posoudí někdo 
jiný.

Mým oborem je zahradní archi-
tektura, kterou jsem vystudoval 
a rovněž 10letá praxe projektanta na 
Útvaru hlavního architekta a Měst-
ské správě zeleně v Bratislavě by 
mohly svědčit o tom, že o této pro-
blematice něco vím.

Na začátku je potřebné si defi no-
vat základní pojem: co to je rekon-
strukce.

Rekonstrukce je v architektuře 
a stavebnictví výraz pro fyzic-
ký návrat ke staršímu nedocho-
vanému stavu nebo pro zná-
zornění takového stavu. Není 
to oprava, je to přestavba, kte-
rou se přizpůsobuje hmotná 
a výtvarná podoba předmětu jeho 
původnímu stavu. (zdroj Wikipe-
dia)

Jaký byl původní stav parku je 
zřejmé z projektu pana arch. Ne-
tsche z roku 1880. Lze konstato-
vat, že park byl koncipován s vý-
raznými historizujícími prvky, tj. s 
centrální podélnou osou a symet-
rickým stromořadím po obou stra-
nách. Hlavní osa parku, ve které 
se dnes navíc nachází nejvýznam-
nější dominanty parku - pomník
Panny Marie Vítězné a pomník 
Obětem první světové války, tvo-
řila elegantní promenádu, ze kte-
ré bylo možno snadno se dostat 
nahoru i dolu. Park vyjadřoval 
pevný řád, logiku, geometrii, ele-
ganci, vznešenost a důstojný klid. 
Z původního řešení zůstalo zacho-
váno stromořadí po obou stranách 
parku, centrální osa parku se sítí 
chodníků byla bohužel zlikvidová-
na – nebyl by však žádný problém 
ji při rekonstrukci parku obnovit. 
Bez jakýchkoliv dalších fi nančních 

Rekonstrukce náměstí Bedřicha Hrozného
prostředků by tak bylo možné zná-
zornit původní historické uspořá-
dání parku. 

Toto by mělo být hlavním poslá-
ním rekonstrukce historického par-
ku, který se navíc nachází v centru 
městské památkové zóny. 

Ve svém návrhu však projektant 
Ing. Palička zcela popírá defi no-
vaný pojem rekonstrukce, ignoru-

je, jak park původně vypadal a na-
vrhuje nepřehlednou, hranatou síť 
chodníků, vedoucích odnikud ni-
kam, vůbec nebere do úvahy po-
třebu velmi frekventovaného prů-
chodu z horní severní části parku 
do dolní, znemožňuje vstup do par-
ku ze spodní části méně mobilním 
občanům, hlavní podélnou osu par-
ku umístnil v rozporu se všemi ar-
chitektonickými zásadami někam 
k okraji parku. Navrhovaný sys-
tém cest je nefunkční, což vždy vede 
k vyšlapání chodníků nových. Ne-
smyslné hranaté tvary chodníků, 
znemožňují použití mechanizace 
při sekání trávníku. Toto bude mít 
za následek, že si lidé v krátké době 
vyšlapou chodníky sami, co spolu 

s navrhovaným hranatým systé-
mem chodníků velmi zkomplikuje 
a zdraží údržbu. 

Návrh architekta Netsche dnes 
pochopitelně nelze realizovat, je 
pouze příkladem toho, jak praco-
vali projektanti v minulosti. Je však 
smutné konstatování, že 130 let sta-
rý projekt pana architekta Netsche 
je lepší, než návrh současný: před-

stavuje promyšlené, elegantní a ješ-
tě dnes funkční řešení, které by na-
víc bylo i levnější než to, co navrhuje 
projektant pan Ing. Palička. 

Ještě smutnější je fakt, že projek-
tant Ing. Palička o existenci projek-
tu pana Netsche z roku 1880 a pů-
vodní historické podobě parku vů-
bec nevěděl.

Architektonicko-kompoziční 
stránka díla je odborně nejslabší čás-
tí projektu rekonstrukce parku. Kro-
mě toho má projekt celou řadu pod-
statných závad týkajících se samotné 
zeleně, ze kterých heslovitě uveďme 
alespoň tyto:

- Výkres současného stavu
V projektu zcela chybí popis sou-

časného stavu stromů: Jak se ten 

který strom jmenuje, jakou má kon-
dici, zdravotní stav, návrh na další 
ošetření… Dnes se v parku nachá-
zí pouhých 26 stromů – navíc pěkně 
v řadách. Odborník - dendrolog to 
má hotové za 1 den.

- Kácení stromů
V projektu není jasně řečeno, jaký 

typ parku je navrhován a jaké stro-
my tomuto typu odpovídají a jaké 
ne. Nesmyslné kácení zdravých 
stromů, které již proběhlo, není 
v projektu nijak zdůvodněno. Plá-
nované kácení 100letých alejových 
vzrostlých stromů v centru památ-
kové zóny je naprosto neopodstat-
něné – stav stromů je spíš důsled-
kem zcela zanedbané údržby v mi-
nulých letech.

Vykácení jakéhokoliv stromu ve 
stromořadí v parku je možné pou-
ze na základě odborného písemné-
ho stanoviska k tomu kvalifi kované-
ho odborníka – dendrologa.

- Údržba
Křivolaký systém cest s mnoha 

pravoúhlými odbočkami, chybějí-
cí chodníky, které budou následně 
vyšlapány návštěvníky, zeleň roz-
dělena do malých ploch, neodbor-
ně navržený systém mulčování hus-
tých výsadeb bude mít za následek 
neúměrně vysoké náklady města na 
údržbu.

- Návrh výsadby nových stromů 
Na výsadbu nových stromů jsou 

navrhovány nové druhy, kterým by 
bylo lepší se zcela vyhnout: např. 
Aaesculus carnea – červená forma 
kaštanu, kterou rovněž poškozuje 
klíněnka.

Chybí výkres, který jasně defi nu-
je, jaký druh dřevin má být kam vy-
sazen.

- Výsadba
 Projekt navrhuje nové stromy vy-

sazovat do těch samých bodů, kde 
předtím stály vykácené stromy – 
všechny nově vysazené stromy za-
jdou. Toto může navrhnout jen člo-
věk, který nikdy žádný strom neza-
sadil.

- Část mobiliáře
Tak velký park je třeba osadit min. 

3 koši na psí trus.
- Komplexnost řešení 
Nedílnou součástí náměstí je 

i jeho dolní část. Proč nespadá do 
rekonstrukce náměstí i spodní uli-
ce? Část náměstí zůstane neupra-
vena?

Závěr
Projekt rekonstrukce parku na 

nám. B. Hrozného od Ing. Paličky 

Pokračování na str. 21
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lze hodnotit jako velmi nekvalitní 
a pokud by byl realizován, 
vzniklo by nehezké dílo, bez ja-
kéhokoliv odkazu na krásnou 
historickou kompozici, kterou 
vybudovali naši předchůdci. 
Navíc součet všech výše uvede-
ných chyb projektu přinese měs-
tu v krátké budoucnosti množství 
problémů a zbytečných nákladů.

Ptáte se, jak je možné, že pro-
jekt, dle kterého by se měla re-
konstrukce realizovat, má tolik 
nedostatků? Odpověď není slo-
žitá: pan Ing. Palička je autori-
zovaným projektantem Doprav-
ních staveb, (ČKAIT-číslo autori-
zace-3199), nemá však žádné zku-
šenosti, kvalifi kaci ani oprávnění 
k tomu, aby mohl projektovat ja-
koukoliv zeleň ve městě. Česká ko-
mora architektů potvrdila, že tuto 
autorizaci nemá ani pan Ing. Szé-
nási, zpracovatel části Sadové 
úpravy. 

Zahradnické úpravy jsou umě-
leckým architektonickým dílem, 
srovnatelným s výtvarnými díly so-
chařskými či malířskými. Máme je-
dinečnou, neopakovatelnou mož-
nost takovéto dílo v Lysé nad La-
bem vytvořit a rekonstruovat park 
tak, abychom obyvatelům města i 
našim potomkům ukázali, jak par-
ky v barokní Lysé kdysi vypadaly. 

Proto jsem vedení města navr-
hl formou výběrového řízení za-
dat projekt rekonstrukce parku ně-
komu, kdo to umí a má k této prá-
ci potřebnou kvalifi kaci a zejména 
oprávnění ČKA -  Autorizovaný za-
hradní architekt. Protože sadov-
nické úpravy se vždy realizují jako 
poslední, při urychleném zadání 
projektu nic nezmeškáme. A navíc 
by se tím uvedla celá akce do soula-
du s českým právním řádem.

Ing. Zdeněk Osvald,
člen Zastupitelstva v Lysé n. L. 

za TOP 09

Pokračování ze str. 20

Dvorecké vzpomínání, které se 
uskutečnilo ve dnech 30. a 31. říj-
na 2010, mělo opravdu veliký ohlas, 
a tak se členové osadního výboru 
spolu s hasiči rozhodli připravit dal-
ší kulturní akce.

Dvorečákům se velmi líbil vánoč-
ní strom, který poprvé rozsvítili v 
parčíku před pomníkem obětí vá-
lek. Dvorecké děti vyráběly ozdo-
by, které při Čertovském dni 4. pro-
since věšely na strom mezi světel-
né řetězy, jež zajistil městský úřad. 
Potom se děti veselily v sále dvorec-
ké hospody, soutěžily o hodnotné 
ceny a byly obdarovány Mikulášem 
a jeho doprovodem.

O Štědrém dnu zněly obcí koledy, 
ve vyzdobené kapličce mohli přícho-
zí vidět i staročeský betlém a posedět 

Jak se žije ve Dvorcích po 250 letech
si v příjemném prostředí hasičské 
klubovny. Toto setkání mělo úspěch 
a stane se jistě tradicí.

Osadní výbor ve Dvorcích pracuje 
ve staronovém složení, členové byli 
zvoleni Zastupitelstvem města Lysá 
nad Labem dne 22. 12. 2010. Před-
sedkyní výboru je Marie Herclíková, 
místopředsedkyní Božena Bacílková 
a dalšími členy František Vítek, Mar-
tin Podaný a Jan Záveský.

Ve Dvorcích právě připravujeme 
tyto akce:
-  Velikonoce v polabské vesnici 
 (o velikonočních svátcích)
- 100. výročí kapličky ve Dvorcích 
 s tradiční staročeskou poutí, mší 
 a bohatým programem
 (2. 7. 2011).

Božena Bacílková

Zumba s Romčou Hanouskovou

Nové fi tness cvičení, při kterém si vyzkoušíte, co je to mix 
aerobiku a latinskoamerických tanců – merengue, salsa, 
samba, bachata, quebradita, chacha, reggaeton, cumbia atd.
60 minut Zumby naplní Vaše tělo endorfi ny na několik následu-
jících hodin. Pozor na závislost. Budete odpočítávat dny a ho-
diny do další lekce.

VHODNÉ I PRO ZAČÁTEČNÍKY A „TANEČNÍ DŘEVA“!

ROZVRH:
• ÚTERÝ (pouze liché) 18 – 19 h.,

Fit club Milbe (rezervace přes fi t.estranky.cz), 70 Kč

• ÚTERÝ 20 – 21 h.,
tělocvična OA v areálu ZŠ J.A.Komenského

• ČTVRTEK 18 – 19 h.,
tělocvična SOKOL (externí hodina)

Cena hodin je 60 Kč, možnost zakoupení permanentky
500 Kč/10 lekcí.

Aktuální informace na www.zumba.unas.cz,
na Facebooku skupina Zumba s Romčou,

e-mail: hanouskova@seznam.cz,
tel.: 723 951 565

Hledám spolubydlící (dívku, ženu), k dispozici volný pokoj v bytě 3+1 - panelový 
dům, přízemí. Pokoj je vybaven nábytkem. K užívání další místnosti - obývák , 
kuchyně, koupelna, WC. 3800 Kč/měs. K nastěhování ihned. Tel.:  723 951 104
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Zámecké novinky 

První měsíc roku 2011 máme 
za sebou. V našich aktivitách jsme 
malinko odpočívali a čerpali sílu, 
abychom zvládli zimní, mnohdy 
pochmurné počasí.

Hned počátkem ledna, 11. 1. 
2011, jsme navštívili vernisáž 
v lyském muzeu B. Hrozného. 
Aktivizační pracovnice Adriana 
Rohde Kabele z Centra seniorů 
z Mělníka, našich přátel, tu vysta-
vuje svá výtvarná díla na výstavě 
s názvem „Příběhy z Babylonu“. 
Výstava potrvá až do 6. března. 
Určitě se jděte podívat.

Veškerou naši pozornost jsme 
upřeli na přípravu a organizaci tra-
dičního Zámeckého plesu v rám-
ci právě probíhající plesové sezó-
ny. Dnem „D“ byl 20. leden 2011. 
Plesově vyzdobenou zámeckou jí-
delnou se rozezněl svatební po-
chod a taneční páry se vydaly na 
taneční parket. Zapojili se i vozíč-
káři. Jako obvykle jsme na to neby-
li sami. Velkými pomocníky se sta-
li studenti Střední školy oděvního 
a grafi ckého designu z Lysé nad 
Labem. Nejen, že nám předved-

li své modely při módní přehlíd-
ce, ale pomohli i při samotné orga-
nizaci a péči o naše klienty. To vše 
pod vedením p. Hlavaté, která pří-
kladně vede své studenty k práci, 
samostatnosti a k příjemnému vy-
stupování. 

Moc děkujeme.
Překvapením plesu bylo vystou-

pení dvou dětských tanečních párů 
z Tanečního klubu Bailey z Bran-
dýsa nad Labem. Tanečníci jsou 
žáky ZŠ B. Hrozného v Lysé. Před-
vedli nám čtveřici latinsko – ame-
rických tanců. Vystoupení sklidilo 
velký úspěch a bylo milým zpest-
řením našeho plesu. K dalším hos-
tům patřili senioři z Centra seniorů 
Mělník, kteří naše akce navštěvu-
jí už pravidelně. Přizvali jsme opět 
i seniory z města Lysé – Klub dů-
chodců a zahrádkáře ze ZO Sídliš-
tě. K samotnému tanci samozřej-
mě vyhrávala naše zámecká ka-
pela Šporkovjanka pod vedením 
muzikoterapeuta pana Dr. Kořín-
ka. Jak je na plesech zvykem, vr-
cholem byla bohatá tombola. Cen 
bylo opravdu hodně a každý lístek 

byl výherní. Nutno podotknout, že 
ceny do tomboly věnovali přede-
vším zaměstnanci domova.

Jak to vše dopadlo, si můžete 
prohlédnout na našich webových 
stránkách a na regionální televizi 
MANOLA.

Ples se vydařil na výbornou a za-
končili jsme ho přáním, abychom 
se ve zdraví sešli opět za rok.

Ani my zaměstnanci jsme neza-
háleli a hned od počátku roku pra-
cujeme na svém profesním rozvoji 
a celoživotním průběžném vzdělá-
vání. V programu povinného vzdě-
lávání zaměstnanců v přímé péči 
jsme v pondělí 24. 1. 2011 uspo-
řádali přednášku spojenou s auto-
gramiádou knihy „Fenomén stá-
ří“a to významné osobnosti v obo-
ru geriatrie prof. Heleny Haškov-
cové. Zámecká kavárna se zaplni-
la informací chtivými posluchači 
a to nejen z řad našich zaměst-

nanců, ale i zaměstnanců okol-
ních domovů pro seniory – Domo-
va U Anežky v Luštěnicích, Domo-
va Luxor z Poděbrad a zaměstnan-
ců sociálního odboru z Lysé, které 
jsme přizvali.

V únoru nás čekají naše pra-
videlné akce, jako jsou Univerzi-
ta volného času s paní Dr. Kořín-
kovou, páteční skupinové cvičení 
s trénováním paměti, fi lmový klub, 
pondělní a středeční posezení 
s hudbou v zámecké kavárně, kam 
jste srdečně zváni i na dobrou zá-
meckou kávu či sklenku vína. Větší 
akcí bude jistě oslava sv. Valentýna. 
Připravujeme opět bohatý program 
s generačním setkáním, hudbou, 
soutěžemi a samozřejmě rozdává-
ním valentýnských přání a srdíček.

Doufejme, že se vše vydaří.
S přáním krásných zimních dnů.

Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
Domov Na Zámku Lysá n. L.

Za Lysou krásnější XXXXII

V březnových Listech se podíváme na okna. Konkrétně na dům čp. 469 
v Husově ulici v Litoli. V roce 2009 se mi zde podařilo vyfotit nádherné 
truhlíky petúnií v modrobílé kombinaci. Třeba nás ostatní obrázek inspi-
ruje k vymýšlení kombinací pro truhlíky na letošní jaro.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP
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Stromy v zámeckém parku V

Strategický plán a zámecký park

Poměrně vzácným druhem jeh-
ličnanu v našem zámeckém par-
ku je jedlovec kanadský (Tsuga 
canadensis). Strom starý cca 30 
let, vysoký 8 m a s obvodem kme-
ne 69 cm nalezneme cca 50 m se-
verně od zámecké kaple při ces-
tě kolem bývalého zámeckého 
rybníčku (Loc: 50°12’14.476”N, 
14°50’3.298”E). Byl zřejmě vysa-
zen ve stejné době jako jinan u kap-
le, tedy na přelomu 70. a 80. let 20. 
století.

Jedlovec kanadský, jak název na-
povídá, pochází ze Severní Ameri-
ky. Je to široce kuželovitý, nepra-
videlně větvený strom, dorůstají-
cí jen výjimečně 20 m. Jehlice má 
ploché, krátké, tupé nebo zašpiča-
tělé, na líci tmavozelené a lesklé, 
vespod se dvěma bělavými prouž-
ky. Šišky na koncích postranních 
větviček jsou malé a nerozpadavé. 
Protože jedlovec vyžaduje živné, 
hlubší, vlhké půdy a snese zastíně-
ní, byly dva nové exempláře vysa-
zeny v říjnu 2010 cca 20 m východ-
ně od tohoto – do okraje poros-
tu. Budou tak součástí velké sku-

piny konifer v severní louce a při-
spějí k vyšší dendrologické hodno-
tě parku.

Na otázku, kde jinde se ve měs-
tě nachází jedlovec, neznám odpo-
věď. Možná je máte na svých zahra-
dách jako „pýchu“ vašich sbírek. Já 
osobně o žádném velkém nevím.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Zámecký park jako nejhodnot-
nější plocha zeleně ve městě, kte-
rý je navíc nemovitou kulturní pa-
mátkou v centru městské památko-
vé zóny se v poslední době stal cen-
trem neobvyklého zájmu. Je to způ-
sobeno jednak přirozeným zájmem 
veřejnosti o vše nové a pak také tro-
chou obavy z jeho budoucnosti. 
Mnoho otázek vznášejících se nad 
parkem vedlo nakonec vedení měs-
ta k zařazení jeho budoucnosti do 

Strategického plánu města. Odbor 
životního prostředí je s ohledem 
na odborné vzdělání všech jeho re-
ferentů pověřen vedením skupi-
ny „Životní prostředí“, přestože se 
téma týká zejména odboru správy 
majetku a investic (péče o městskou 
zeleň, nakládání s odpady, úprava 
veřejných prostranství apod.).

S ohledem na rozsah prací jsem 
již v prosinci 2010 uspořádal kro-
niku zámeckého parku za období 

2004 – 2010. Z tohoto podkladu je 
možné udělat si zpětně představu o 
rozsahu a úspěšnosti provedených 
zásahů. Od ledna 2011 se věnu-
ji zpracování plánu rozvoje zámec-
kého parku na období 2011 – 2015. 
K tomuto jsem použil jednak ar-
chivní materiály z depozitáře Stát-
ního oblastního archivu – Státního 
okresního archivu Nymburk se síd-
lem v Lysé nad Labem, Polabské-
ho muzea Poděbrady, Výzkumného 
ústavu Silva Taroucy pro krajinu a 
okrasné zahradnictví v Průhonicích 
a z Národního památkového ústavu 
Územní odborné pracoviště střed-
ní Čechy v Praze. Pomocníkem mi 
také byl rodinný archiv pana An-
tonína Bořek-Dohalského a pana 
Václava Kudery. Z dalších důleži-
tých odborných podkladů bych rád 
citoval diplomovou práci Anny Ku-
chařové z r. 1980 na téma Adaptace 
zámeckého parku pro kulturní re-
kreaci a diplomovou práci Bc. Ve-
roniky Zelinkové z r. 2008 na téma 
Management historických zahrad 
a parků.

Uvedené materiály jsem porov-
nal s výsledky práce Ing. Veroniky 
Pincové, která v roce 2007 zpraco-
vala „Historii a současnost zámec-
kého parku v Lysé nad Labem“. 

Ing. Pincová jako dlouholetý vě-
decko-výzkumný pracovník průho-
nického ústavu věnovala zvýšenou 
péči zejména Bludnici (lesoparku). 
V roce 2008 vytvořila pracovní ski-
cu možného rozvoje parku dle zá-
sad formování přírodně krajinář-
ských parků konce 19. století. Ná-
vrh byl pro všechny zainteresované 
významný právě s ohledem na for-
mování porostů Bludnice. V té době 
ale nebylo možné uvažovat s káce-
ním většího množství dřevin, proto-
že tento postup by vzbudil zbytečné 
pohoršení u veřejnosti.

Jak ale dokládá příklad parků ve 
Velké Británii v 80. letech 20. sto-
letí, silný vítr, který výrazně poško-
dí lesní porosty, je impulzem k re-
vizi plánů. Tak tomu bylo i u nás. 
V první fázi samozřejmě nebylo 
uvažováno s modelací parku. Nao-
pak zámecký zahradník Bc. David  
Kolářský se snažil vzniklé škody od-
stranit. Po odstranění toho nejhor-
šího pak bylo svoláno několik pra-
covních schůzek s památkáři i za-
hradníky a byl probírán možný dal-
ší vývoj. 

Potřeby jasného a přehledného 
plánu rozvoje formovala rada měs-
ta svým usnesením  č. 24 ze dne 

Návrh možného vzhledu Bludnice Ing. Veroniky Pincové z roku 2008
Pokračování na str. 24
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Jeden z českých velikánů jmé-
nem Jan Werich ve svých proslu-
lých moudrech pronesl: „Lov a za-
bíjení není totéž a ti, kdo si to ple-
tou, jsou volové“. Tento poněkud 
tvrdý výrok typický pro Jana We-
richa, aktivního myslivce a rybá-
ře, se vybraněji dá rozvést takto: 
Výkon práva myslivosti a ochrana 
zvířat nejsou v protikladu. V žád-
ném případě nelze připustit, že by 
myslivci zabíjeli jen ze záliby. Zod-
povědné hospodaření se zvěří spo-
čívá na principu regulace a skliz-
ně. Usmrcování jednotlivých kusů 
rozhodně nestojí v protikladu za-
chování druhu a naopak.

Ve výkonu práva myslivosti 
a ochraně zvířat nejsou žád-
né protiklady. Požadavky ochra-
ny zvířat jsou obsaženy ve vše-
obecných mysliveckých zása-
dách. Myslivec si plně uvědo-
muje rozdíl mezi zachováním ži-
vota a jeho odnětím. To souvisí 
s etikou lovu, která morálně zava-
zuje o zvěř pečovat, pomáhat ji v 
době strádání a při jejím lovu ji 
ušetřit zbytečné bolesti a trýznění.

Lov na rozdíl od zabíjení má mo-
rální obhajobu, pokud jsou dodržo-

Myslivost a její význam v životě člověka 3
vány správné zásady a důvody lovu 
a k těm se každý správný myslivec 
zavazuje. 

Radost a uspokojení z lovu ne-
znamená radost ze zabíjení a žád-
ný myslivec neusmrcuje zvěř bez ro-
zumného důvodu.

Myslivec je na základě své kva-
lifi kace schopen usmrtit zvěř 
tak, aby byla ušetřena nepři-
měřené bolesti a utrpení. Mys-
livost může vykonávat jen ten, 
kdo prokázal schopnost a zna-
losti ve střelbě. Nedostatky ve 
střelbě nemohou vyrovnat ostat-
ní myslivecké znalosti, byť by 
byly sebelepší. Správně zasa-
žená zvěř zhasíná velmi rychle 
a podle posledních veterinárních 
a lékařských znalostí téměř bez-
bolestně. Strach a stres má pouze 
z přítomnosti člověka, proto ji 
myslivci nechají v klidu zhasnout.

Při této příležitosti zkuste po-
rovnat životní pohodu zvířat ve 
velkochovech s chovem zvěře ve 
volnosti, porovnat lov v přírodě se 
zabíjením domácích zvířat na jat-
kách.  Zde má naše civilizace a hu-
manita velké nedostatky. Z uvede-
ných důvodů se ulovení zvěře dá 

porovnat se sklizní zemědělců, ry-
bářů či drobnochovatelů.

Převážná část obyvatelstva má 
sice ráda zvířata, ale neodříká se 
konzumace masa. O způsobu za-
bíjení domácích zvířat nechce ra-
ději nic slyšet a střílení povědomě 
považuje za něco, co patří k vál-
ce a zločinu. To vede k tomu, že 
malé děti mají představu, že mlé-
ko, maso a uzeniny se vyrábějí 
v továrnách a pěstuje se v nich fa-
lešná romantika zabíjení pohád-
kových zajíčků či lištiček. Děti to 
pak považují za něco hrozného 
a střílení na lidi v počítačových bo-
jových hrách a v televizi považují 
za legraci.

Ke všeobecným zásadám mys-
livecké etiky patří též nepoužívá-
ní pastí a loveckých nástrojů, kte-
ré by zvěř trýznily. Ostrost lovec-
kých psů neučíme na mladých do-
mácích zvířatech, ale přímo prak-
tickým lovem probouzíme jejich 
lovecký instinkt k lovecké upotře-
bitelnosti. Pro myslivce je závazné, 
aby zvěř, která okamžitě nezhasla, 
bezprostředně dohledal či dosledo-
val, a tak co nejvíce zkrátil její pří-
padné utrpení.

Trestný čin pytláctví v přenese-
ném slova smyslu patří i na toula-
jící se psy a kočky. Tato myslivos-
ti škodící zvířata zvěř zneklidňu-
jí, pronásledují, štvou, zraňují a 
usmrcují. Pro mysliveckou stráž 
a mysliveckého hospodáře není 
usmrcování pytlačících psů a ko-
ček potěšením, ale představuje to 
nejkrajnější opatření při přesně vy-
jmenovaných podmínkách taková 
zvířata usmrcovat. Usmrcení zví-
řete je způsobeno selháním jejich 
majitelů, kteří svá zvířata nedrží 
pod kontrolou.

Shrnutí této kapitoly:
1. Zabíjení a lov není totéž.
2. Myslivci loví podle svých zá-

 sad a etiky tak, aby utrpení 
 zvěře bylo minimální.

3. Utrpení pro zvěř je štvaní 
 a strhávání pytlačícími psy 
 (mnohdy se jedná o březí bez-
 branné samice, mláďata a zvěř 
 oslabenou zimním strádáním).

4. Zabíjení bez důvodu a ze záli-
 by je zvráceností, která k mys-
 livosti nepatří.

Edvard Blahut,
myslivecký hospodář

MS Lysá nad Labem - Černava

Pokračování ze str. 23

11. 1. 2011, kdy odboru životního 
prostředí a odboru správy majetku 
a investic uložila vypracování plánu 
rozvoje a údržby zámeckého parku 
v termínu do 8. 2. 2011. V době, kdy 
popisuji tento stav, je již zpracová-
na první verze plánu, která byla dne 
24. 1. 2011 předložena k vyjádření 
kulturní komisi. Komise návrh do-
poručila radě města k realizaci. Dal-
ší kladné stanovisko (spolu s pod-
mínkami pro realizaci) bylo vypra-
cováno odborem školství a kultury 
a odborem správy majetku a inves-
tic. K předloženému plánu rozvo-
je se vyjádřil i zámecký zahradník 
pan Kolářský. Doporučující návrh 
k rozšíření plánu měl ještě 
RNDr. Miroslav Coubal, který upo-
zornil na možnost geofyzikálního 
průzkumu prostoru nádvoří.

Důležité jednání o budoucnosti 
zámeckého parku bylo svoláno na 
pátek 28. 1. 2011, kdy byli pozváni 
všichni zastupitelé města. Předmě-
tem jednání bylo nejen prezentovat 
a obhájit již provedené práce, ale též 
vyslechnout z úst hosta – Ing. Pin-
cové, názory na další rozvoj par-
ku. Jednání se nakonec zúčastni-
lo šest zastupitelů a to pan starosta 

Mgr. Havelka, místostarostka paní 
Chloupková, radní Mgr. Kopecký, 
Ing. Gregor, Ing. Osvald a Ing. Čer-
nohorský. Přítomen byl též tajem-
ník městského úřadu Ing. Dvořák 
a za sdružení LYSIN využila mož-
nosti seznámení se s podklady paní 
Marcaníková.

A co že plán obnáší? Kromě běž-
né údržby a výsadeb rostlin jsem 
se zaměřil na úpravu vstupní části 
z Komenského ulice, založení no-
vých prvků environmentálního 
vzdělávání – houboviště a včelo-
viště, založení labyrintu, sbírkové 
zahrady, technického zázemí včet-
ně studny, dětskému hřišti, úpra-
vě cest, zřízení voliér, rekonstrukce 
fontány, výstavbě altánu, toaletám, 
zahradnímu domku a nádvoří. Nej-
zásadnějším a nejrozsáhlejším té-
matem pak bude obnova porostu 
Bludnice, ke kterému se již konalo 
první pracovní jednání se zástupci 
památkové péče a byla vydána prv-
ní závazná stanoviska. Jak vyplynu-
lo z jednání dne 9. 2. 2011 do kon-
ce března je možné zrealizovat nový 
průhled mezi Broukovištěm a zám-
kem. Založení výsadeb konifer v se-
verní části Bludnice pak bude mož-

né předpokládat v druhém polole-
tí 2011 po sanaci území od náleto-
vých dřevin.

Z uvedeného přehledu je patr-
né, že téma je rozsáhlé, a proto také 
bylo zařazeno do strategického plá-
nu města v oblasti životního pro-
středí. V rámci projekčních příprav 
tak dostane širší skupina odborní-
ků, zastupitelů a úředníků prostor 
přímo aktivně ovlivňovat jeho dal-
ší směr. Po zpracování strategické-
ho plánu bude samozřejmě v první 

fázi další osud parku korigovat rada 
města a následně zastupitelstvo. Již 
nyní je ale zřejmé, že zámecký park 
je velice zajímavou plochou zele-
ně, který v případě šťastného řeše-
ní a aktivního přístupu odpověd-
ných osob bude moci nabídnout ná-
vštěvníkům mnoho zatím netuše-
ných možností.

O dalším vývoji parku vás budu 
prostřednictvím Listů nadále infor-
movat.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP
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Středočeská autobusová doprava - ROPID vybízí ke spolupráci

Organizace ROPID je nucena re-
agovat na záměr Středočeského kra-
je zastavit spolupráci s organizací 
ROPID a považujeme za nutné uvést 
některé zásadní ekonomické para-
metry fi nancování systému PID.

300 obcí s cca třetinou obyva-
tel Středočeského kraje zapojených 
v PID odčerpává pouze 17,69 % fi -
nančních prostředků Středočeské-
ho kraje určených na dopravní ob-
služnost celého kraje. Z toho vyplý-
vá, že o provozu těchto linek zdale-
ka nemůže rozhodovat pouze Stře-
dočeský kraj, neboť v roce 2010 hra-
dil v PIDu na svém území pouze 
66 % rozsahu dopravy a 34 % hradi-
ly obce v rámci ostatní dopravní ob-
služnosti. Po započtení snížení dota-
ce ZDO v roce 2011 vzroste podíl 
obcí na úhradě dopravní obslužnosti 
dokonce na 44,5 %. V rámci celého 
systému PID (včetně Prahy) bude 
kraj hradit pouze 25,8 %.

ROPID je příspěvkovou organi-
zací hl. m. Prahy a nikoli doprav-
cem, jejímž úkolem je koordina-
ce jednotlivých dopravců v systému 
PID a jejich dopravně-provozní a ta-
rifní provázání s hlavním městem 
Prahou. Snahou organizace RO-
PID od jejího založení v roce 1993 
je rozvíjet moderní integrovaný 
systém hromadné dopravy osob v 
hlavním městě Praze a jeho okolí. 
Cílem tohoto systému je nabídnout 
atraktivní a důstojnou hromadnou 
dopravu osob pro všechny skupiny 
cestujících a vytvořit tak alternativu 
stoupající intenzitě automobilové-
ho provozu.

Hlavní rozdíly Pražské (PID) 
a Středočeské integrované dopra-
vy (SID):
- SID nezahrnuje železniční do-

 pravu, která tvoří páteř veřejné 
 dopravy v řadě oblastí 
- SID nezahrnuje městskou hro-
 madnou dopravu v Praze, kam 
 dojíždí většina obyvatel Středo-
 českého kraje (za stejný úsek je 
 nutné platit dvakrát) - dochází 
 k neefektivním souběhům
- SID má stanoveny výrazně nižší 
 kvalitativní požadavky na úro-
 veň cestování než PID
- SID nemá vlastního koordiná-
 tora, jízdní řády sestavují sami 

 dopravci - není zaručena jejich 
 vzájemná koordinace
- Tarif SID neumožňuje neomeze-
 nou přestupnost v rámci jednot-
 livých jízdenek ani plné využití 
 nabídky cestování mezi společný-
 mi body, ale po různých trasách
- SID není plnohodnotným inte-
 grovaným dopravním systémem, 
 jedná se o tarifní unii vybraných 
 středočeských autobusových do-
 pravců bez dopravní koordina-
 ce, vazby na jádrové město a na 
 železnici

 
Možné důsledky rozvázání spo-

lupráce Středočeského kraje se 
systémem PID
- zdražení cestování do Prahy kvů-
 li nutnosti platit za cestu na území 
 Prahy dvakrát
- výrazné omezení dopravní nabíd-
 ky díky nekoordinovanosti se že-
 leznicí a MHD v Praze
- zpřetrhání tarifní návaznosti mezi 
 autobusovou a železniční dopra-
 vou
- výrazná redukce příměstských li-
 nek z titulu nulových dotací Hlav-
 ním městem Prahou na tyto linky
- zhoršení standardů kvality, na 
 které jsou cestující zvyklí

Je tedy patrné, že převedení linek 
PID do systému SID by znamena-
lo dalekosáhlé důsledky pro větši-
nu obyvatel Středočeského kraje 
i hlavního města Prahy spojené 
s plýtváním veřejných fi nančních 
prostředků v obou krajích. 

Do dnešního dne proběhly schůz-
ky se všemi obcemi v rámci PID, kde 
byly obcím předloženy ekonomic-
ké kalkulace, ze kterých vyplývá, že 
není třeba přistupovat k žádným 
redukcím rozsahu dopravy. Obce 
s tímto návrhem souhlasí. Zástupci 
oddělení veřejné dopravy KÚ Stře-
dočeského kraje se nejen těchto jed-
nání nezúčastnili, ale i nadále po-
žadují zpracovat po dopravcích 
PID bez vědomí obcí i ROPIDu 
návrh redukce spojů o 25 %. Or-
ganizace ROPID však vidí úspo-
ry nikoli v omezování dopravní ob-
služnosti, ale ve sjednocení obou 
systémů SID a PID do jednoho 
funkčního celku. 

ROPID zaslal v průběhu posled-
ních tří měsíců na oddělení veřejné 
dopravy KÚ Středočeského kra-
je řadu podkladů a informací, avšak 
většinou bez zpětné odezvy. Ne-
chceme však věřit, že se jedná o cí-
lenou snahu poškodit systém Praž-
ské integrované dopravy na úze-
mí Středočeského kraje, a to proti 
vůli měst a obcí, které jsou do toho-
to systému zapojeny a jejichž poža-
davek zachovat systém PID byl vy-
jádřen na dosavadních jednáních. 
Ukvapené poškození funkčního 
systému, který zajišťuje mobilitu ve 
velmi dopravně zatíženém území, 
by velmi zkomplikovalo život mno-
ha obyvatelům Středočeského kra-

je při jejich každodenních cestách do 
Prahy.

ROPID byl a je připraven k jed-
nání a spolupráci s odbornými 
útvary Krajského úřadu Středočes-
kého kraje, avšak za předpokladu 
přímého, korektního a odborného 
jednání. Jsme připraveni diskutovat 
i problém adresného přidělování 
tržeb na spoj, který vyžaduje Stře-
dočeský kraj. Zároveň je ale nutné 
vyřešit i požadavek ROPIDu na sta-
novení výše provozních nákladů, 
kde Středočeský kraj v rámci ZDO 
nerozlišuje kapacitu autobusů při 
stanovení ceny za dopravní výkon, 
což nemotivuje k dopravní opti-
malizaci.

I přes současné narušení dříve 
korektních vztahů v posledních mě-
sících vypracoval ROPID ve spo-
lupráci s Fakultou dopravní ČVUT 
v Praze návrh pilotního projektu 
„Jednotného elektronického jízdní-
ho dokladu“, který by umožnil vy-
tvořit jednotný integrovaný sys-
tém na území Středočeského kra-
je a Prahy při respektování poža-
davku Středočeského kraje na ad-
resný výběr tržeb na svém úze-
mí. Další rozvoj tohoto projektu je 
v současné době plně závislý na pří-
stupu odborných útvarů Krajského 
úřadu Středočeského kraje.

Filip Drápal,
tiskový mluvčí ROPID 

Spisovatelka Věra Nosková vy-
dala na podzim roku 2010 knihu 
s názvem, který je zároveň výzvou: 
Chraňme muže. Knížka úvah, in-
formací a příběhů kořeněných hu-
morem je úspěšná, čtenáři si prý li-
bují, že vystihla podstatu problému. 
Proč opustila tentokrát čistou pró-
zu, která ji v předchozích pěti le-
tech zajistila vřelou přízeň čtenářů 
a literární úspěch? Před kým a čím 
je třeba muže chránit? Co se s muži 
vlastně děje?

Co Vás přimělo k napsání této 
knihy?

Vlastní příběh se zavrženým ot-
cem a deptaným otčímem. Dětství 
a mládí ve stínu kuchyňského ma-
triarchátu. Pozorování dalších po-
dobných příběhů v dalších dese-
tiletích. Změny v západní společ-
nosti, které signalizují postupný zá-
nik klasické rodiny, její automatiza-
ci. Rodí se stále méně dětí a přes tři-
cet procent z nich mimo klasickou 
rodinu, kde se máma a táta starali 

a vytvářeli bezpečný a útulný do-
mov. Polínko do ohně přikládá 
útočný feminismus, který kope jen 
za ženy a kope do mužů, bez ohledu 
na spravedlnost, logiku a vkus. Fe-
nomén mužnosti upadá...

Ale za to si může přece každý muž 
sám, ne?

Představme si muže, který pra-
coval třeba v továrně, neboť za-
městnavatel potřeboval jeho fyzic-
kou sílu a fortel. Načež nastala běž-
ná situace, majitel přesunul výrobu 
na východ, třeba do Asie, kvůli lev-
né pracovní síle a muž přišel o za-
městnání. Pokud má rodinu, může 
časem poznat, že je pro ni přítěží, 
a to je dost hrozný pocit, je-li svo-
bodný, žádná dívka si o takového 
chudáka neopře kolo. Takže je zavr-
žený ženami a zbytečný pro společ-
nost. Stává se to samozřejmě i živ-
nostníkům. Z čeho má čerpat sebe-
vědomí? Jak má žít? V co doufat? 
Stává se to i ženám, ale žena, která 

Jsou muži slabší než ženy?

Pokračování na str. 26
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Pokračování ze str. 25

zůstane doma, není vnímána jako 
příživnice na systému ani na rodině 
- zvláště má-li nedospělé děti.

Knížku provází 10 příběhů - kde 
jste k nim přišla?

Nechala jsem si je vyprávět, ně-
které jsem nasbírala během života, 
je tam také výmluvná pasáž o hod-
ně tvrdé Xantipě, kterou jsem pře-
vzala ze svého románu „Bereme, co 
je“, kapitola se jmenuje: „Tady na 
té škole by visela“. Poslední příběh 
není ze života, ale spolu s technicky 
zaměřeným kamarádem jsme zva-
žovali, co by se stalo, kdyby na pou-
hý kalendářní měsíc zmizeli ze svě-
ta všichni muži starší 15 let. Je to ta-
kové tragikomické sci-fi . Vlastně je 
ta knížka dost pestrá, možná i pro-
to na čtenáře působí - nejen pádný-
mi důkazy, informacemi, čísly a ci-
tacemi, ale i příběhy a vtipy na dané 
téma. 

Kromě této knihy jste loni na 
podzim ještě vydala znovu „Bere-
me, co je“ a sbírku fejetonů pod 
názvem „Přece by nám nelhali“. 
Dlužno dodat, že ve vlastním na-
kladatelství. Vyplatí se to ještě? 
Není to hazard?

Román „Bereme, co je“ byl už 
téměř rok vyprodaný a na trhu 
chyběl o to víc, že druhý díl „Ob-
sazeno“ a třetí díl „Víme svý“ ješ-
tě k dostání jsou. Bylo to od roku 
2005 už čtvrté vydání. A fejetony 
jsem vydala víceméně na výzvu je-
jich pravidelných čtenářů v Týde-

níku Rozhlas. Držet si pro své po-
třeby nakladatelství zatím hazard 
nebyl, ale tentokrát mě platby 
v tiskárně za tři knížky značně 
pustily žilou. Kdyby mě ovšem ale 
vydával jiný nakladatel, byla bych 
na tom ještě hůř. Připouštím, že 
doba je teď drsná. Naše důchody 
spolkne inkaso. Patřím ke střední 
vrstvě, která je na tom asi teď nej-
hůř, když nepočítám bezdomovce. 
Známe to skoro všichni, včetně 
toho skřípění zubů při zprávách o 
tom, který zas papaláš kolik mili-
onů nebo miliard zpronevěřil, vy-
tuneloval, převedl na tajné konto 
v zahraničí. 

Nezakončíme rozhovor něčím op-
timistickým? 

Tak to bych ráda. Zaprvé, blíží se 
jaro. Zadruhé, můžeme ze svého ži-
vota něco pěkného vytvořit i za ztí-
žených podmínek. A za třetí, život je 
velký dar a to nejlepší v něm se nedá 
koupit. Já si občas domlouvám sen-
tencí: V nic nedoufej, ničeho se ne-
boj - a budeš svobodná. Je to vlast-
ně ideál stavu mysli zenbuddhismu. 
Ráda bych se k tomu osvobozující-
mu pocitu víc přiblížila, abych na-
byla skutečného klidu a velké vnitř-
ní svobody, ale jsem na to trochu 
moc živá.

Pozn.: Věra Nosková bude mít 
autorský večer v alternativním 
klubu v kině Luft v Lysé nad Labem 
19. 3. od 18.30 hodin.

Aleš Janíček

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177

k03-90x100_CB.indd   1 15.2.2011   15:16:51
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Nabízíme obchod na náměstí v Lysé nad Labem
k pronájmu, vedle kina (bývalé rámování a paspartování)
– prostory jsou již volné. 25 m2 / WI-FI / WC / levně.

Další informace na tel.: 773 625 007

PRO NAŠE KLIENTY POPTÁVÁME:
BYTY A DOMY K PRODEJI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI.

VOLEJTE POBOČKU: 724 207 760

Ceny rámečkové sloupkové inzerce v Listech
+DPH 20%
1 strana (A4)  4 000 Kč  800 Kč
1/2 str. (A5)  2 000 Kč  400 Kč
1/4 str. (A6)  1 000 Kč  200 Kč

š. x v.
9 x 10 cm     839 Kč  168 Kč
9 x 9 cm     757 Kč  151 Kč
9 x 8 cm     675 Kč  135 Kč
9 x 7 cm     593 Kč  119 Kč
9 x 6 cm     511 Kč  102 Kč
9 x 5 cm     429 Kč    86 Kč
9 x 4 cm     347 Kč    69 Kč
9 x 3 cm     265 Kč    53 Kč
9 x 2 cm     183 Kč    37 Kč
9 x 1 cm     100 Kč    20 Kč
9 x 0,5 cm (1 řádek) ZDARMA!

Uzávěrka je vždy 5. dne v předchozím měsíci!

Sleva při opakování inzerátu 3x a více - 20%!

Při platbě na fakturu uvádějte při objednání fakturační
adresu, IČO a DIČ. Inzerci je možno zaplatit i v hotovosti 
v pokladně MěÚ.

Za prací, sportem, zábavou,
od nás s dobrou výbavou!!!

Váš dodavatel OOPP,obuvi
a prádla .

Najdete nás v Čelákovicích
v Průmyslové ulici (vedle BILLA)
PO-PÁ SO

608 607 085  shop@quatrod.cz

MERRELL
MOIRA

Každý měsíc nové akční slevy!!!

8-17 9-11
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ZŠ J. A. Komenského
Lysá nad Labem

  pořádá pod vedením Ing. J. Bodláka

Počítačový kurz 
pro veřejnost 

(začátečníky a věčné začátečníky)   
5x 2 hodiny

první schůzka 

úterý 8. března 2011
v 17.00 hodin 
 sraz ve vstupní hale školy

Cena 500 Kč
Informace na tel.: 723 948 461
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V lednu 2011 pokračovala ša-
chová extraliga družstev další-
mi dvěma koly. V sobotu 22. led-
na jsme hráli v Turnově s velmi 
zkušenou Zikudou, ale věřili jsme 
v úspěch, protože naše družstvo 
nastoupilo v plné sestavě. Utkání 
jsme měli po celou dobu pod kon-
trolou a zvítězili jsme 5 : 3. 

Přední šachovnice udržely sou-
peře na uzdě a zadní udeřily 3 : 1.

V neděli 23. ledna jelo naše 
družstvo do Nového Boru, kde nás 
čekal loňský přeborník ČR, účast-
ník turnaje mistrů v Plovdivu. Po 
sobotní výhře jsme docela věřili 
alespoň v dílčí úspěch i s ohledem 
na fakt, že se zápas přenášel on-li-
ne na Novoborském šachovém ser-
veru. Naši členové tak mohli sle-
dovat přímý přenos utkání. Utkání 
bylo velmi dramatické, prohrávali 
jsme již 4 : 2, ale dokázali jsme ješ-
tě srovnat na konečných 4 : 4.  Je to 
nesporně úspěch, protože náš sou-
peř měl na všech šachovnicích sil-
nější hráče. I tak zůstal náš nedělní 
soupeř na první místě tabulky.

Šachisté Lysé nad Labem stále úspěšní!

ŠK Zikuda Turnov  3 : 5 Výstaviště Lysá nad Labem
1. Ftáčník Lubomír  C 2578 0,5:0,5 Yemelin Vasily  C   2572
2. Bindrich Falko  C  2504 0,5:0,5 Rogozenco Dorian  C 2534
3. Sergeev Vladimír  C 2474 0,5:0,5 Petrík Tomáš  C       2536
4. Neuman Petr 2476 0,5:0,5 Oral Tomáš              2533
5. Kulhánek Tomáš 2401 0 : 1 Jansa Vlastimil        2499
6. Sodoma Jan 2348 0 : 1 Priehoda Víťa          2398
7. Vojta Tomáš 2370 1 : 0 Špaček Petr  K       2408
8. Možný Miloš 2379 0 : 1 Londýn Radek  2350

Výstaviště Lysá nad Labem 4 : 4 1. Novoborský ŠK
1. Yemelin Vasily  GM 2575 0,5:0,5 Vitiugov Nikita  GM 2709
2. Rogozenco D.  GM 2534 0,5:0,5 Hráček Zbyněk  GM 2631
3. Petrík Tomáš  GM 2536 1 : 0 Bartel Mateusz  GM 2617
4. Oral Tomáš  GM 2533 0 : 1 Štoček Jiří  GM 2567
5. Jansa Vlastimil  GM 2513 1 : 0 Markoš Ján  GM 2546
6. Priehoda Víťa  IM 2398 0,5:0,5 Hába Petr  GM 2529
7. Špaček Petr  K, IM 2408 0,5:0,5 Kalod Radek  GM 2506
8. Londýn Radek           2371 0 : 1 Cvek Robert  GM 2488

Extraliga - výsledky 6. kola
Zlín 4,5:3,5 Polabiny Pardubice
Ostrava 6 : 2 Rapid Pardubice
Turnov 3 : 5 Výstaviště Lysá nad Labem
1. Novoborský ŠK 5,5:2,5 Mahrla Praha
Litovel 5 : 3 Třinec
Grygov 3 : 5 Frýdek - Místek

Extraliga - výsledky 7. kola
Rapid Pardubice 4,5:3,5 Zlín
Polabiny Pardubice 3 : 5 Ostrava
Mahrla Praha 3 : 5 Turnov
Výstaviště Lysá nad Labem 4 : 4 1. Novoborský ŠK
Frýdek - Místek 4 : 4 Litovel
Třinec 3,5:4,5 Grygov

Tabulka extraligy ČR po sedmi kolech
pořadí družstvo  V R P body skóre vyhr. partie
1. 1. Novoborský ŠK 7 5 2 0 17 36.0 24
2. ŠK Labortech Ostrava 7 5 2 0 17 33.0 20
3. A64 VALOZ Grygov 7 4 1 2 13 31.0 20
4. BŠŠ Frýdek-Místek 7 3 3 1 12 30.5 16
5. ŠK Rapid Pardubice 7 4 0 3 12 26.0 11
6. Tatran Litovel 7 3 2 2 11 30.0 18
7. Výstaviště Lysá n. L. 7 2 3 2 9 28.5 13
8. ŠK Zlín 7 2 3 2 9 27.5 11
9. ŠK Zikuda Turnov 7 2 2 3 8 25.5 11
10. ŠK Mahrla Praha 7 2 0 5 6 25.5 12
11. 2222 ŠK Polabiny 7 0 1 6 1 21.5 6
12. TŽ Třinec 7 0 1 6 1 21.0 5

2. liga - výsledky 6. kola
Neratovice A 3,5:4,5 Lysá nad Labem B  
Kolín A 4,5:3,5 Bakov nad Jizerou
Pardubice 4,5:3,5 Turnov B  
Vlašim 3,5:4,5 Kutná Hora
Hradec Králové B 5 : 3 Jičín B  
Pankrác B 5 : 3 Liberec

Tabulka 2. české ligy C  2010/11 po 6. kole
pořadí družstvo  V R P skóre body vyhr. partie
1. ŠK AD Jičín “B” 6 5 0 1 29.5 15 21
2. JOLY Lysá n. Lab. B 6 5 0 1 29.0 15 24
3. TJ Pankrác “B 6 3 2 1 25.0 11 17
4. TJ Neratovice 6 2 3 1 25.5 9 17
5. TJ Hradec Králové  B 6 3 0 3 24.5 9 17
6. Sokol Kolín A 6 2 3 1 24.5 9 9
7. Desko Liberec A 6 3 0 3 20.5 9 13
8. ŠK Zikuda Turnov  B 6 2 1 3 25.0 7 15
9. Stadion Kutná Hora A 6 2 1 3 22.0 7 12
10. TRW Vlašim A 6 1 1 4 23.5 4 15
11. Bohemia Pardubice 6 1 1 4 21.5 4 14
12. Sokol Bakov nad Jiz. 6 1 0 5 17.5 3 9

TJ Neratovice A  3,5:4,5 Joly Lysá nad Labem B
1. Umanec Filip 2206 0 : 1 Šuráň Jan 2371
2. Černík Lukáš 2196 0 : 1 Neckář Luboš 2349
3. Bargel Martin 2179 0 : 1 Šmíd Miroslav 2199
4. Jandourek Lukáš 2177 1 : 0 Husárik Braňko 2176
5. Drábek Vojtěch 2128 1 : 0 Jirk Aleš 2177
6. Purnoch Josef  K 2127 0 : 1 Postupa Pavel ml.  ZK 2136
7. Hořínek Karel  H 2054 1 : 0 Čermák Michal 2041
8. Netušil Jaroslav 2004 0,5:0,5 Postupa Martin 1970

Nejlepším hráčem našeho druž-
stva je Jansa Vlastimil 3,5 bodu z 
pěti partií, neprohrál, dále pak Ye-
melin Vasilii 4 body ze sedmi par-
tií, ale na první šachovnici a Prie-
hoda Víťa 4,5 bodu ze sedmi par-
tií. Další dva hráči, Rogozenco Do-
rian a Oral Tomáš mají 3,5 bodu ze 
sedmi partií.

I naše B družstvo je velmi úspěšné 
a po výhře 4,5:3,5 v Neratovicích je 
na druhém místě 2. české ligy C jen o 
skóre za vedoucím Jičínem B. Proto-
že s Jičínem ještě hrajeme, máme vše 
ve svých rukách.

Ostatní družstva bojují se střída-
vými úspěchy, ale nikdo není ohro-
žen sestupem. K postupu do vyšších 
soutěží je ale daleko. Mimo 1. ligu 
máme obsazené všechny soutěže, 
takže jsme vcelku spokojeni.

Na ZŠ J. A. K. probíhá každé pon-
dělí šachový kroužek (13.15 – 15.00 
hod.), každý pátek od 16.00 do 18.00 
hod pak je trénink mládeže v klubov-
ně U Chovatelů (Sojovická 268/3).

Zájemci o umístění dětí do krouž-
ků volejte na 723 071 701.

Petr Saeckl, předseda ŠK Joly
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KČT odbor Lysá nad Labem pořádá 
tradiční dětský letní tábor 

ŠUMAVA 2011
v tábořišti Radešov u Rejštejna 

Termíny dětského tábora:
První běh od 1. 7. do 17. 7. 2011 (17 dnů)

Druhý běh od 17. 7. do 30. 7. 2011 (14 dnů)
jednotná cena poukazu 3950 Kč (včetně dopravy a pojištění). 

Termíny rekreace rodičů s dětmi a ostatní: 
od 31. 7. do 13. 8. 2011

v ceně pronájmu stanu 100 Kč / noc

Kontaktní adresa: 
František Blažek 

Klicperova 553, 289 22  Lysá nad Labem 
Tel.: 602 624 593, 721 704 500

e-mail: blazekfra@atlas.cz
www.dltsumava.cz

Po velmi úspěšné podzimní sezo-
ně, kdy se dorostenci Slovanu Lysá 
nad Labem jako nováček krajské 
1.A třídy,  umístili na 1. místě bez 
porážky, odjeli na zimní soustředě-
ní. To se konalo od 3. do 6. 2. 2011 
v Kochánkách nad Jizerou. Zde 
celý tým, složený z 16 hráčů 
+ 1 staršího žáka, nabíral po 4 dny 
kondici na jarní sezonu. Hráči ab-
solvovali velmi náročné třífázové 
tréninky, které byly každý den do-
plněny hodinou v posilovně. Nabě-
hali spousty kilometrů dle trénin-
kového plánu sestaveného ve spo-
lupráci s reprezentačním trenérem 
mládeže Jaroslavem Hřebíkem. 

O hladký průběh soustředění se 
staral realizační tým  Schneiberg, 
Novák, Šlingr, Krucký. Po celoden-
ní námaze došlo i na rehabilitační 
masáže. 

Ačkoliv zimní příprava nebý-
vá u hráčů příliš oblíbená, všichni 
dorostenci Slovanu, k plnění úko-
lů přistoupili takřka profesionálně 
a svým přístupem mile překvapili.

Doufejme, že jim tato námaha 
bude platná v jarní části soutěže 
a povedou si stejně úspěšně jako na 
podzim.

Toto soustředění se mohlo usku-
tečnit díky fi nanční pomoci fi rmy 
UVEA OPTIK Lysá nad Labem.

Dorost Slovanu Lysá n. L. nabíral 
na kondici na zimním soustředění

Snažíte se zhubnout v oblasti břicha?
Bolí vás někdy záda a hlava?

Chcete mít pevné a pružné tělo?

Udělejte si čas jenom pro sebe a přijďte si zacvičit PILATES – cvičení, které 
svými modifi kacemi a různými variacemi skloubí tradiční přístup Pilates metody 

s novodobými moderními výzkumy lékařské rehabilitace a fyzioterapie.

KURZ PILATES
DUBEN – ČERVEN

TĚLOCVIČNA ZŠ TGM LYSÁ N. L. – LITOL
STŘEDA 19:15 – 20:15

Začínáme 6. 4. 2011
Naučíte se ovládat své tělo, vybudujete si pevné břišní a zádové svaly. 

Výsledkem pravidelného cvičení je vzpřímený postoj, správné držení těla,
vytvarovaná postava a záda bez bolesti.

Cvičení PILATES je vhodné pro úplné začátečníky i jako kompenzační cvičení 
k jiným pohybovým aktivitám. Cvičí muži i ženy bez věkového omezení.

Potřebujete pohodlné oblečení, podložku na cvičení a ručník. 
Cvičí se naboso nebo v ponožkách.

Cena: 5 lekcí za 200 Kč, jednotlivé lekce 50 Kč.
Přihlášky a informace: Eva Kropáčková

tel.: 602 204 575, e-mail: eva@napismi.cz

19. -20. 3. 2011
Agility seminář s Olgou Edrovou

30. 4. 2011
Neofi ciální agility závody MiniMaxi SUPERPES;
večer se bude konat pálení čarodějnic

1. 5. 2011
3. voříškiáda O Marlenčin dort

14. 5. 2011
Mezinárodní agility závody SUPERPES 2011 se speciálním 
závodem Pohár německých ovčáků a speciálním závodem 
Bull Cup

25. 6. 2011
Ofi ciální distanční dogfrisbee závody

Kurzy: Kurzy poslušnosti a psí školku budeme otevírat na za-
čátku března.

více informací na www.superpes.cz
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Pohled do dalšího volebního období
Mgr. Jiří Havelka, starosta města

Vážení spoluobčané,
předkládám Vám výroční zprávu městského úřadu v Lysé nad Labem 

za rok 2010, přesto mi dovolte, abych se podíval do budoucna a popsal 
úkoly, které nás čekají v roce 2011. Pro rok 2011 je naplánován vy-
rovnaný rozpočet města bez zadlužování. V letošním roce bude zahájeno 
nebo pokračuje několik významných investičních akcí spolufi nancova-
ných z evropských fondů. Jedná se o výstavbu kanalizačních systémů za 
cca 30 mil. Kč , výstavbu mateřské školky za cca 25 mil. Kč, rekonstrukci 
nám. B. Hrozného a Zámecké ulice za cca 20 mil. Kč a revitalizaci čistírny 
odpadních vod za cca 100 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že stát nám oproti 
loňskému roku poskytl nižší příspěvek na výkon státní správy o 3 mil. Kč, 
budeme nuceni zeštíhlit úřednický aparát. Naší snahou je, aby se toto 
šetření neodrazilo na kvalitě poskytovaných služeb. Doufám, že i v roce 
2011 se nám podaří udržet vysoký standard našich služeb Vám občanům 
a získat potřebné investiční prostředky pro další investiční akce, které 
povedou k rozvoji města. Na závěr mi dovolte Vám popřát v roce 2011 
hodně zdraví a úspěchů.

Činnost městského úřadu v roce 2010
Ing. Miloš Dvořák, tajemník

Úřad plnil úkoly v oblasti samosprávy i státní správy ve správním obvodu 
tvořeném územními obvody obcí: Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, 
Jiřice, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Ostrá, Stratov. V průběhu 
roku se uskutečnila řada externích kontrol, především z Krajského úřadu 
Středočeského kraje a Finančního úřadu Nymburk, proběhl také tradiční 
audit hospodaření města. V činnosti úřadu nebyly shledány nedostatky. 
Pokračovala dozorová činnost Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu 
Středočeského kraje při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení 
města.

Organizační uspořádání úřadu během roku 2010 nedoznalo změn.

Členění úřadu na odbory:  Stav k
Název  31. 12. 10  Vedoucí
Kancelář městského úřadu  1+5  Ing. Miloš Dvořák
Odbor vnitřních věcí  1+7  Irena Šťastná
Odbor fi  nanční  1+6  Ing. Ivana Polenová
Odbor správy majetku  1+8  František Blažek
Stavební úřad  1+5  Ing. Jiřina Čížková
Odbor obecní živnostenský úřad  1+4  Ing. Světlana Daňková
Odbor dopravy  1+6  Ing. Alena Novotná
Odbor školství a kultury  1+4  PaedDr. Věra Bodnárová
Odbor sociální a zdravotní  1+9  Květuše Tobiášová
Odbor životního prostředí  1+4  Miluše Pilařová

V průběhu roku došlo k obměnám v personálním obsazení některých 
odborů, které se všechny odehrály ve druhém pololetí. Na odboru sociál-
ním a zdravotním požádala paní Marcela Davídková o ukončení pra-
covního poměru. Na základě výběrového řízení ji od 1. 7. 2010 nahradila 
paní Alena Remešová, která se dobře zapracovala, ale pak z vlastního 
rozhodnutí ukončila pracovní poměr na konci zkušební doby. Po dalším 
výběrovém řízení nastoupila Bc. Zuzana Kučerová, čerstvá absolventka 
školy.

Na konci června odešla na mateřskou dovolenou paní Ing. Markéta 
Kučerová a na základě výběrového řízení byla jako zástup za mateřskou 
a rodičovskou dovolenou přijata Bc. Martina Volná. V polovině září 
ukončila na vlastní žádost pracovní poměr paní Libuše Kovářová z od-
boru správy majetku a investic. Výběrového řízení se zúčastnilo 
27 uchazečů, z nichž byl přijat pan Mgr. Miroslav Lang.

V polovině listopadu skončila platnost smlouvy s Pavlínou Zákružnou, 
která pracovala v rámci společného projektu s Úřadem práce a zajišťovala 
obsluhu kontaktního pracoviště Czech POINTu. Tato činnost byla 
přesunuta do sekretariátu starosty, kde ji nadále bude vykonávat Šárka 
Koseková. 

Zkoušky uchazečů o řidičský průkaz jsou zajišťovány smluvně 
zkušebními komisaři pp. Václavem Josífkem z Českého Brodu a Petrem 
Rychtářem z Kolína, po určité přestávce začal od srpna pro úřad pracovat 
znovu pan Pavel Fiala rovněž jako smluvní zkušební komisař. Smluvně 
na ½ úvazku byla zajišťována i činnost speciálního stavebního úřadu 
v rámci odboru dopravy.

Do roku 2010 vstupoval úřad s elektronickou spisovou službou od 
společnosti T-MAPY. Provoz spisové služby se v posledních dvou 
měsících roku 2009 zaběhl, ale stejně v průběhu roku 2010 pokračovalo 
odstraňování drobných nedostatků a vylepšování dosavadního systému. 
Od 1. 10. 2010 nabyl účinnosti nový Katalog prací ve veřejné správě 
a službách, který byl připravován na ministerstvu práce a sociálních věcí 
po dlouhých 6 let. Na jeho základě byly aktualizovány popisy práce 
úředníků a strážníků.

Významnou událostí roku 2010 pro město byly komunální volby 
v polovině října. Novinkou bylo vybavení všech okrskových volebních 
komisí notebooky a tiskárnami a zapisovatelky byly proškoleny 
v ovládání instalovaného programu. Zpracování výsledků pak proběhlo 
rychle a hladce.

V závěru roku byl zahájen projekt „Zvýšení kvality řízení a efektivnos-
ti Městského úřadu Lysá nad Labem“, fi nancovaný z 85 % z prostředků 
Evropské unie v rámci Operačního programu Lidské zdroje a za-
městnanost. Celková výše dotace je 4,6 mil. Kč a projekt bude ukončen 
v září 2012.

Paní Jana Javorčíková jako projektový manažer v roce 2010 dosáhla
následujících výsledků:

Celkem bylo uzavřeno 11 smluv o dílo, 7 mandátních smluv, 1 nájem-
ní smlouva, 2 smlouvy o realizaci, 2 plánovací smlouvy, 12 dodatků ke 
smlouvám o dílo, 14 objednávek, 2 smlouvy o poskytnutí dotace.

Celkem bylo vypsáno 7 výběrových řízení dle směrnice města na 
zakázky do 2 mil. Kč. Dle zákona o zadávání veřejných zakázek byly 
vypsány tři zakázky v objemu stavebních prací 50 mil. Kč (Revitalizace 
historického centra města Lysá nad Labem, Rozšíření kapacit 
MŠ Čtyřlístek a Zpracování územního plánu).

Bylo podáno celkem 21 žádostí o správních řízení v oblasti stavební, 
dopravní, životního prostředí nebo památkové péče či drážního úřadu.

1

Zpráva o činnosti Městského úřadu
Lysá nad Labem za rok 2010



Projektový manažer zároveň spolupracoval s Mikroregionem Polabí 
na akci „Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice, Starý 
Vestec a Bříství” – zajištění podkladů ke stavebnímu povolení a podání 
žádosti o dotaci a na akci „Odkanalizování obcí Starý Vestec a Bříství” 
– průběh stavby, výběr provozovatele kanalizace.

V rámci dotačních programů podal žádosti o dotaci:
•  Operační program životního prostředí: intenzifi kace
 ČOV Lysá nad Labem (dotace 88 mil. Kč)
•  Regionální operační program – přístavba MŠ Čtyřlístek 2 třídy
 (dotace 14,162 mil. Kč)
•  Revitalizace historického centra města – nám. B. Hrozného, 
 ul. Zámecká (dotace 17,4 mil. Kč).
•  Státní fond dopravní infrastruktury: chodníky Masarykova ulice
  (dotace nebyla přidělena)

V rámci přidělených dotací provedl řádné vyúčtování 4 akcí (zateplení 
MŠ Pampeliška, Letní kino, Kamerový systém, kanalizace ul. Masaryko-
va).

V rámci kapitoly vodního hospodářství byla zajišťována akce:
•  Kanalizace ul. Masarykova II. etapa – náklady 9,46 mil. Kč.

V rámci kapitoly komunikace byla zajišťována akce:
•  Komunikace ul. Masarykova I. etapa – náklady 20,43 mil. Kč.

V rámci kapitoly Vzdělávání byla zajišťována akce:
•  ZŠ J.A.Komenského zateplení a výměna oken II. etapa 
 – náklady 16,44 mil. Kč

K činnosti Kanceláře MěÚ patří rovněž poskytování právního servisu 
pro odbory prostřednictvím externího právníka města pana JUDr. Petra 
Drábka. V průběhu roku 2010 pokračovalo jeho osvědčené působení 
během dvou dnů v týdnu v rozsahu 6 hodin. Dále se zvýšil i počet bez-
platných právních konzultací pro občany města.

Další činností KMÚ je krizové řízení a ochrana obyvatel, tuto činnost 
zajišťuje 1 referent. V roce 2010 se nekonalo žádné celostátní cvičení 
Integrovaného záchranného systému, a tak byla činnost zaměřena 
převážně na „štábní“ činnost, tj. doplňování dokumentace pro krizové 
řízení, doplňování a kontrolu spojení na všechny složky záchranného sys-
tému, příprava podkladů pro Státní správu hmotných rezerv, zpracování 
katalogových listů pro mimořádné události, zajišťování spotřebního ma-
teriálu pro hasiče z Lysé nad Labem, Byšiček a Dvorců včetně provedení 
inventur v závěru roku. V průběhu roku byl aktualizován Havarijní plán 
Středočeského kraje a vznikl Plán krizové připravenosti. Po komunálních 
volbách se upřesňovalo spojení na nově zvolené starosty a členy zastupi-
telstev ve správním obvodu. V souvislosti s dokončením nové stavby 
mateřské školy Pampeliška II byl zpracován evakuační plán tohoto 
objektu.

V závěru roku 2010 byl připraven návrh prostorů pro vybudování Ma-
teriální základny humanitární pomoci.

Kancelář MěÚ mimo jiné zajišťuje správu počítačové sítě a další 
služby spojené s výpočetní technikou. V průběhu roku 2010 infor-
matici zajišťovali následující stěžejní úkoly:
•  příprava projektu na Technologické centrum obce s rozšířenou
 působností, výběr zpracovatele Studie proveditelnosti, příprava
 zadávací dokumentace pro veřejné zakázky: Vnitřní integrace úřadu,
 Technologické centrum
•  sjednocení dat registru obyvatel MIS a CEO
•  přemístění pracoviště Czech POINT do sekretariátu starosty
•  pomoc obcím ve správním obvodu se zavedením datových schránek
 a spisové služby
•  pomoc obcím s agendou Státní pokladna
•  propojení elektronické spisové služby s aplikačními programy
•  pomoc ZŠ a MŠ: náběh spisové služby, proškolení uživatelů
•  zajištění software pro evidenci majetku, převod dat a příprava na tisk
 čárových kódů
•  obnovení elektronických podpisů pro vedení města a úředníky
•  sběr informací a podkladů pro elektronické aukce
•  instalace nové ortoftomapy, pořízené leteckým snímkováním
•  rozvoj geografi  ckého informačního systému (GIS)

•  obměna počítačového a programového vybavení, obměna tiskáren
 a kopírovací techniky

V roce 2010 pokračovala příprava podkladových materiálů pro jed-
nání rady města v elektronické podobě. V papírové podobě se tiskne 
pouze 1 originální výtisk pro podpisy a archivaci a členové rady pracu-
jí pouze s elektronickou verzí. Po komunálních volbách začaly přípravy 
na zavedení stejného systému i pro zastupitelstvo.

Začátkem roku 2010 proběhlo na území města testování hlasitosti 
a srozumitelnosti 61 zvukových bodů městského rozhlasu, který by měl 
v případě potřeby sloužit jako varovný a informační systém obyvatelstva. 
Dodavatelem byla společnost Empemont z Valašského Meziříčí a vý-
znamnou pomoc při testování poskytli studenti Obchodní akademie 
Lysá nad Labem.

V roce 2010 pokračovala činnost 7 komisí jako poradních a inicia-
tivních orgánů rady města, resp. aktivně jich pracovalo šest a sedmá 
z nich, komise životního prostředí, se po celý rok ani nesešla a po 
říjnových komunálních volbách již nebyla radou města ustavena. 
Úroveň práce jednotlivých komisí nebyla vyrovnaná a již tradičně 
odrážela aktivitu členů. Komise se scházejí v různých periodách 
a předkládají zápisy ze schůzí radě. Rada města využívá stanoviska 
komisí při svých pravidelných jednáních. Velmi dobře pracuje komise 
stavební, která přispěla odbornými radami při posuzování nových 
projektů, jako byl návrh na výstavbu obchodního centra Tesco, jedna-
lo se o zástavbě v bývalé Frutě, o revitalizaci náměstí B. Hrozného 
a Zámecké ulice. Komise aktivně hodnotila stav domu v majetku 
města v Zahradní ulici č. p. 715. Pravidelně se schází komise dopravně 
bezpečnostní, na tradičně dobré úrovni pracují komise kulturní, by-
tová, sociální a zdravotní, zlepšila se činnost komise sportovní.

Poradními a iniciativními orgány zastupitelstva města jsou fi nanční 
a kontrolní výbor, které musí být zřízeny ze zákona. Finanční výbor 
řídí s přehledem pan Ing. Miroslav Firman. V činnosti výboru jsou 
patrné jeho odborné znalosti, což se odráží v kvalifi kovaných návrzích 
pro jednání zastupitelstva města. Kontrolní výbor pracoval pod ve-
dením předsedy pana Mgr. Jaroslava Minaříka. Práce výboru probíha-
la podle aktualizovaného plánu práce, došlo k určitému zklidnění, což 
se projevilo i v počtech kontrol a jejich výsledcích.

Kromě dvou výborů ze zákona existují i dva výbory osadní, jeden pro 
městskou část Byšičky, vedený panem Josefem Koštířem, druhý pro 
městskou část Dvorce. V minulých letech osadní výbory přispěly k lepší 
informovanosti rady a zastupitelstva města. V Byšičkách je trvalou pri-
oritou odkanalizování obce. V průběhu roku 2010 se objevila možnost 
nasadit malé domovní ČOV, každá odhadem za 60 tis. Kč, jejichž fi nan-
cování by bylo ze dvou zdrojů: polovinu by hradil vlastník domu, po-
lovinu město. Ve Dvorcích se v létě 2010 změnil osadní výbor, jeho 
předsedou se stal pan Ing. Zdeněk Osvald.

Komunálními volbami byla činnost komisí a výborů formálně 
ukončena a volební subjekty předložily návrhy nového složení. Rada 
města schválila složení 6 komisí, zastupitelstvo města schválilo složení 
fi nančního a kontrolního výboru a dvou osadních výborů. Komise 
a výbory začnou pracovat od ledna 2011.

Odbor vnitřních věcí
Irena Šťastná, vedoucí odboru

Odbor vnitřních věcí zabezpečoval na úseku státní správy především 
agendu matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních 
dokladů, přestupkového řízení, volby a zástup CzechPointu. Na úseku 
samosprávy zabezpečoval jednání rady města, zastupitelstva města, 
provoz podatelny a zveřejňování informací na úřední desce. K zajištění 
chodu městského úřadu měl odbor k dispozici v rozpočtu určené pro-
vozní a investiční výdaje ve výši 42.590 tis. Kč. Skutečně vynaložené 
náklady na vnitřní správu především platy, energie, poštovné, materiál, 
služby, investice apod., za celý rok pak byly o cca 2.340 tis. Kč nižší. 
V roce 2010 město obdrželo dotaci na výkon státní správy a dotaci na 
funkční místa státní správy, účelovou dotaci na mzdy a provozní nákla-
dy sociálně právní agendy a sociální agendy, dotaci na volby, sčítání 
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lidu a dotaci na lidské zdroje a zaměstnanost.

V podatelně městského úřadu bylo zaevidováno celkem 37.716 
přijatých písemností a 41.124 odchozích písemností. Prostřednictvím 
městského doručovatele bylo obyvatelům našeho města doručeno 9.207 
písemností, poštou bylo do jiných měst doručeno 16.696 písemností, da-
tovými schránkami 8.427 písemností, vlastním rozvozem bylo na orgány 
státní správy doručeno 584 písemností, zbývající písemnosti byly 
doručeny jinou bezúplatnou formou. Na poštovném bylo vyplaceno 
cca 586 tis. Kč.

V evidenci obyvatel Města Lysá n. L. bylo provedeno 908 záznamů. 
Na základě žádostí vlastníků nemovitostí či nájemníků bytů byl správním 
rozhodnutím zrušen údaj o místě trvalého pobytu 69 občanům vč. dětí, 
4 správní řízení byla zastavena.

Do matričních knih - úmrtí bylo provedeno 35 zápisů, do knihy 
manželství zapsáno 66 občanských sňatků a 5 církevních sňatků.

Dodatečných zápisů do matričních knih (změny příjmení, rozvody 
manželství) bylo provedeno 56.

Ve správním řízení bylo kladně vyřízeno celkem 37 žádostí snoubenců 
o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, nebo mimo dobu 
stanovenou radou města, 4 cizincům bylo prominuto předložení 
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a 5 občanům ČR 
bylo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině vy-
dáno. Svatební obřady se konaly v Lysé nad Labem – v obřadní síni, zá-
meckém parku i zahradě rodinného domu, ve Staré Lysé – zámek Bon 
Repos, v Ostré – Botanicus, ve Stratově – na hřišti a na obecním úřadě. 

Paní matrikářka vystavila 30 druhopisů matričních dokladů. Podáno 
bylo 14 žádostí o povolení změny jména a příjmení a přijato bylo 1 ozná-
mení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství. Bylo sepsáno 
62 zápisů o určení otcovství, 6 žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně, 
76 žádostí o vydání osvědčení o státním občanství ČR.

V roce 2010 bylo ověřeno celkem 3.044 podpisů na listinách a 3.465 
stran fotokopií.

Na správních poplatcích za matriku byla vybrána celková částka 
227.520 Kč.

V průběhu roku bylo přijato, odesláno do centrální tiskárny a poté opět 
žadatelům vydáno 2.541 nových občanských průkazů (z toho 143 pro 
věznici v Jiřicích) a 898 cestovních dokladů s biometrickými údaji. Dále 
bylo vydáno 70 ks občanských průkazů a 52 ks cestovních dokladů bez 
strojově čitelné zóny. Nahlášeno bylo 446 ztrát (odcizení) občanských 
průkazů a 57 ztrát (odcizení) cestovních dokladů. V cestovních dokla-
dech bylo provedeno 272 změn. Na správních poplatcích za OP a ces-
tovní doklady bylo vybráno celkem 512.600 Kč, na blokových pokutách 
za 161 přestupků 28.000 Kč.

V centrální evidenci obyvatel za náš správní obvod bylo provedeno 
celkem 3.247 změn, z toho bylo přihlášeno 1.462 osob, odhlášeno 
685 osob, ukončen 1 trvalé pobyt (odchod do ciziny), úředně zrušen 
trvalý pobyt 140 osobám, narozeno 360 dětí, zemřelo 180 osob, uzavřeno 
267 sňatků, rozvedeno 152 sňatků. Bylo vyhověno 31 žádostem o vydání 
údajů i informačního systému.

Přestupková komise se zabývala v minulém roce 191 návrhy na pro-
jednání přestupků, 10 návrhů bylo postoupeno do místa trvalého bydliště 
obviněného, 39 jich bylo odloženo, 107 jich bylo projednáno 
v přestupkovém řízení a 35 přestupků přešlo do roku 2011. Nejvíce 
přestupků bylo spácháno proti občanskému soužití a proti majetku. Oso-
bami do 18 let byly spáchány 2 přestupky proti občanskému soužití. Na 
pokutách bylo uloženo 40.200 Kč. Zpracováno bylo 339 pověstí na 
občany.

Na úřední desce městského úřadu bylo v průběhu roku zveřejněno 
890 písemností.

Prostřednictvím Czech Pointu bylo v době zástupu vydáno 50 ově-
řených výstupů z katastru nemovitostí, 53 z rejstříků trestů, 21 z obchod-

ního rejstříku, 5 z živnostenského rejstříku a 1 výpis z bodového hodno-
cení řidičů. Na poplatcích bylo vybráno celkem 12.500 Kč. V rámci 
datových schránek bylo ve 4 případech provedeno bezplatné zneplatnění 
přístupových údajů a vydání nových. Provedeno bylo 145 autorizovaných 
konverzí z moci úřední a l na žádost za poplatek 30 Kč.

Rada města se sešla na 24 řádných a 3 mimořádných jednáních 
v celkové délce cca 115,5 hodin a přijala 693 usnesení. Městské zastupi-
telstvo se sešlo na 8 řádných jednáních a l mimořádném jednání v celkové 
délce cca 29,5 hodin.

V květnu odbor vnitřních věcí zajišťoval volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR a v říjnu volby do zastupitelstva města.

Přehled o počtu obyvatel v Lysé nad Labem – k 31. 12. 2010

DRUH ZMĚNY  ŽENY  MUŽI  CELKEM
- přihlášeno  152  138  290
- narozeno  43  51  94
- odhlášeno  117  87  204
- zemřelo  44  63  107
CELKEM  4 346  4 095  8 441

Odbor fi nanční
Ing. Ivana Polenová, vedoucí odboru

Rozpočet na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu města dne 16. pro-
since 2009. Během roku byl rozpočet několikrát upravován v radě města 
i v zastupitelstvu. K 31. 12. 2010 byly ve skutečnosti vykázány příjmy 
bez zdrojů z minulých let tj. fondu rezerv ve výši 206.135 tis. Kč a výdaje 
218.274 tis. Kč, tzn. k 31. 12. 2010 byla vykázána převaha výdajů nad 
příjmy ve výši 12.139 tis. Kč. Schodek byl pokryt úvěrem, zdroji z mi-
nulých let a z vedlejší hospodářské činnosti.

Celkové příjmy včetně zdrojů z minulých let byly splněny na 100,3 % 
a celkové výdaje na 95,2 % z toho provozní na 96,2 % a investiční 
na 93 %.

Již od října nastal časový nesoulad mezi plněním rozpočtovaných 
příjmů a výdajů. Chyběly daňové příjmy a kapitálové příjmy z prodeje 
nemovitosti č. p. 715 a hlavně schválené dotace. Investiční akce 
z dotačních prostředků byly vyfakturovány už v říjnu, ale dotace, 
z kterých se hradily, došly až 15. 12. 2010. Nakonec v prosinci dorazily 
i daňové příjmy od fi  nančního úřadu.

Rozpočet daňových příjmů byl nakonec splněn. Finanční úřad zaslal na 
účet města v roce 2010 částku 62.261 tis. Kč. V roce 2009 byly daňové 
příjmy jen 58.478 tis. Kč, ale v roce 2008 68.991 tis. Kč. Výpadek 
daňových příjmů proti roku 2008 je u výnosu z daně z příjmu práv-
nických osob o 6.228 tis. Kč, dále u daně z příjmu fyzických osob 
o 1.336 tis. Kč a daně ze závislé činnosti o 548 tis. Kč, naopak vyšší vý-
nos je z DPH o 1 425 tis. Kč.

Finanční úřad zaslal v roce 2010 také výnos z daně z nemovitosti ve 
výši 5.497 tis. Kč. Výnos z této daně je 100 % příjmem města. Vzhledem 
k vyšším sazbám stanoveným zákonem byl výnos této daně 
o 1.794 tis. Kč vyšší než v roce 2009, přestože město koefi  cient snížilo 
z 1,6 na 1,4.

V roce 2010 bylo vybráno na správních poplatcích 4.382 tis. Kč. V roce 
2009 to bylo 5.235 tis. Kč, to je o 853 tis. Kč méně než v roce 2009. Vý-
padek je zejména u položky za povolení výherních hracích automatů 
o 651 tis. Kč, za cestovní pasy 72 tis. Kč a za jiné motorové vozidlo 
93 tis. Kč.

Město Lysá nad Labem má k 31. 12. 2010 úvěr na výstavbu MŠ 
Pampeliška ve výši 9 593 tis. Kč.

Při fi nančním vypořádání dotací byly na účet kraje vráceny nevyčer-
pané sociální dávky ve výši 326 tis. Kč. Celkové čerpání sociálních dávek 
v roce 2010 bylo 39.406 tis. Kč, v roce 2009 bylo 38.451 tis. Kč, tj. 
o 955 tis. Kč více.
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V roce 2010 přijalo město dotace, a to neinvestiční ve výši 
45.181 tis. Kč a investiční ve výši 12.934 tis. Kč. Dále dotace na výkon 
státní správy ve výši 19.035 tis. Kč a na žáky 1.724 tis. Kč od Stře-
dočeského kraje a neinvestiční dotace od jiných obcí 1.191 tis. Kč.

Finanční odbor dále zajišťoval mzdovou agendu a účetní agendu. 
Ve výdajích bylo zpracováno 4.030 faktur a dobropisů. V příjmech 
měsíčně účtováno o 280 dokladech a v hospodářské činnosti průměrně 
385 dokladech, ve výdajích o 307 dokladech. Město je plátcem daně 
z přidané hodnoty, a proto též musí měsíčně účtovat i o 109 vystavených 
fakturách zejména na pult centrální ochrany, Listy, inzerci, pronájem 
vodovodních řadů atd. Každý měsíc byla zpracovávána účetní závěrka 
a výkazy o hospodaření, které byly zasílány e-mailem na adresu Centrál-
ního systému účetních informací státu.

Dále vedl agendu 966 poplatníků psů, neplatiče průběžně upomínal. 
Za rok 2010 bylo vybráno 142.470 Kč.

V roce 2010 bylo poskytnuto 31 půjček v celkové hodnotě 1.020 tis. 
Kč. Dále byla vedena agenda dlužníků. Agenda narůstá, dlužníci jsou 
pravidelně upomínáni. Město využívalo služeb exekutorského úřadu.

Po celý rok, i v neúřední dny, byla otevřena výdajová a příjmová pokla-
dna. V příjmové pokladně mohli občané přímo uhradit všechny městským 
úřadem vyměřené správní a místní poplatky, pokuty apod.

Počet klientů, kteří navštívili příjmovou pokladnu během roku 2010, 
byl 16.292 tj. o 649 klientů více než v roce 2009. V hotovosti bylo vy-
bráno 10.359.880 Kč, a to je o 1.253 tis. Kč méně než v roce 2009. Vý-
dajová pokladna eviduje 1.530 dokladů, na ně bylo vyplaceno 
2.117.442 Kč, a to je o 553 tis. Kč více než v roce 2009.

Již od listopadu 2010 se připravoval návrh rozpočtu na rok 2011, který 
byl sestaven jako sumář požadavků od jednotlivých vedoucích odborů 
a ředitelů příspěvkových organizací. Požadavky na výdaje převyšovaly 
příjmy o 195 miliónů korun. Návrh rozpočtu byl nevyrovnaný z důvodu 
nutnosti zařazení získaných dotací a jejich spoluúčastí. Po projednání 
s vedoucími odborů byl návrh projednán v radě města, vznikly dvě vy-
rovnané varianty, které byly konzultovány na pracovní schůzce ZM. Po 
projednání v radě města byl návrh rozpočtu vyvěšen a 22. 12. 2010 byl

zastupitelstvem města schválen.

Finanční odbor zajišťuje účetnictví i pro Mikroregion Polabí. Agenda 
narůstá vzhledem k tomu, že Mikroregion Polabí pořizuje společnou in-
vestici splaškovou kanalizaci v obcích Starý Vestec, Bříství, Přerov nad 
Labem, o které účtuje Mikroregion Polabí. V roce 2010 sdružovaly obce 
na účet Mikroregionu fi nanční prostředky a byla vybudována investice 
za 25.059 tis. Kč. Stejně jako u města se musí dodržovat termíny účetních 
závěrek a odesílání výkazů, které se od letošního roku odesílají do Cen-
trálního systému účetních informací státu.

Odbor správy majetku a investic
František Blažek, vedoucí odboru

Ochrana životního prostředí, likvidace odpadů
Činnost na úseku ochrany životního prostředí, likvidace odpadů 

– odbor provedl výběr plateb v hotovosti od občanů, výměny nádob, 
zpracoval nové smlouvy, evidoval nádoby na odpad vč. kontroly s fi rmou 
A.S.A., zpracoval výběry poplatků za odpady 4x v roce Sipem, zaslal 192 
upomínek za roky 2009-7 a 193 platebních výzev, 824 složenek za od-
pady a 33 platebních výměrů. Uzavřel smlouvy s kolektivním systémem 
Asekol, Elektrowin, Ekolamp na odběr separovaného odpadu vč. faktu-
race za zpětný odběr elektrozařízení, fakturaci věcných břemen, ručně 
zpracoval 341 položek pro výběr poplatků za odpady z lyských bytů pro 
MÚ Milovice - Sipem, provedl kontroly platby poplatků za odpady 
v obchodech a restauracích se sídlem v Lysé n. L., provedl kontrolu 
a následnou změnu poplatků u dětí do věku 6 let a občanů starších 70 let 
a další související administrativní práce při plnění úkolů OSMI.

Bytový fond
Na úseku bytového fondu zajistil 8 jednacích schůzek bytové komise, 

realizoval 8 směn bytů, přidělil 20 bytů s odprodejem dluhů ve výši 

390 tis. Kč, zpracoval 91 zpráv do RM a 4 do ZM. Koordinoval vedlejší 
hospodářskou činnost ve spolupráci s Realitní kanceláří při správě, 
údržbě a opravách bytového fondu jak v Lysé n. L. tak v Milovicích 
s ročním obratem cca 31 mil. Kč. Zajistil veřejnou soutěží investiční za-
kázku na výměnu oken v budovách č. p. 1370 a č. p. 47 v nákladu 
800 tis. Kč, provedl opravu střešní krytiny objektu č. p. 1032 v hodnotě 
401 tis. Kč a opravu střešní krytiny vč. opravy zvoničky budovy objektu 
č. p. 565 na hřbitově v celkové výši nákladů 412 tis. Kč a spoustu dalších 
oprav drobného charakteru na údržbě a opravách bytového a nebytového 
fondu v majetku města.

Správa nebytových prostor
Při správě nebytových prostor bylo uzavřeno 11 nových nájemních 

smluv, ukončeno 9 nájemních smluv, uzavřeno 9 dodatků k nájemním 
smlouvám, vytvořeno 73 příloh k nájemním smlouvám týkající se 
navýšení nájmu NP o infl  ační koefi  cient 1% - zveřejněno celkem 
30 záměrů na pronájem NP a 3 veřejné zakázky.

Průběžně byla zajišťována údržba všech nebytových prostor v majetku 
města, podchodu v žst. Lysá nad Labem a údržba veřejných WC v nákla-
du 437 tis. Kč - měsíčně byly prováděny kontroly plateb nájemného za 
nebytové prostory. V listopadu 2010 provedena inventura majetku města 
(týká se bytových a nebytových domů, DKP včetně drobného movitého 
majetku) a další administrativní práce spojené se správou majetku města.

Radě města bylo předloženo k projednání celkem 61 příspěvků 
a 4 příspěvky do ZM.

Do majetku města byly zařazeny investice v hodnotě 44.197 tis. Kč 
a vyřazen majetek v hodnotě 1.162 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu nebytových prostor činily za rok 2010 – 3.742 tis. Kč.

Oddělení správy a údržby komunikací, chodníků, dopravního
značení a majetku města

Oddělení správy a údržby komunikací, chodníků, dopravního značení 
a majetku města za rok 2010 realizovalo opravu výtluků na komunikacích 
města vč. Litole, obce Dvorce a Byšičky, přeložku panelové cesty 
Jar. Sady, opravy nezpevněných povrchů komunikací Višňová, Na Vysoké 
mezi, Kpt. Jaroše, Tři chalupy, lokalita Řehačka, a další drobné opravy 
a havárie – vše v celkovém nákladu 1.033 tis. Kč.

Byla provedena pokládka zámkové dlažby chodníku v ul. Čapkova 
a II. etapy cesty v areálu hřbitova, opravy chodníků přeložením dlažby 
v ul. Třebízského, Veleslavínova, Sídliště 1446-48, zbudován záliv na 
kontejnery v ul. Vichrova a chodník při ul. Resslova ke garážím – zbu-
dován provizorní přístupový chodník k novému separačnímu dvoru při 
lokalitě Sídliště + další drobné opravy a havárie v celkovém nákladu 
1.439 tis. Kč.

Při správě dopravního značení bylo při nákladech 390 tis. Kč nově in-
stalováno osvětlení přechodu ul. ČSA + Resslova, instalace nového do-
pravního značení ul. Masarykova, U Karlova, Mírová, provedeny opravy 
svislého a vodorovného značení na komunikacích města, provedeny 
opravy zpomalovacích prahů, zajišťován úklid parkovišť aj.

Příspěvek města na dopravní obslužnost byl za rok 2010 v částce 
1.270 tis. Kč.

Na úseku správy a údržby komunikací, chodníků a majetku města bylo 
vydáno 40 rozhodnutí na zvláštní užívání, 20 na napojení na komunikace 
a 65 souhlasů s výkopovými pracemi, 60 stanovisek města, předloženo 
27 příspěvků do jednání RM a 4 do ZM, příjmy ve správě činily 
370 tis. Kč z pronájmu parkovišť a 5 tis. Kč ze správních poplatků.

Ochrana životního prostředí, údržba zeleně, údržba VO, správa 
psího útulku a odpadového hodspodářství

Oddělení ochrany životního prostředí, údržby zeleně, údržby VO, 
správy psího útulku a odpadového hospodářství zpracovalo pro zasedání 
RM celkem 5 důvodových zpráv, zveřejnilo 7 veřejných zakázek 
a provádělo tuto uvedenou činnost:
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Psí útulek
Odborem SMI ve spolupráci s městskou policií bylo v roce 2010 

umístěno v útulku ve Velasu a.s. Hrabanov celkem 93 psů odchycených 
na území města. Kočky umístěné v útulku v počtu 17 byly po 2 měsících 
po kastraci a odčervení vypuštěny do volné přírody, některá koťátka si 
odnesli noví majitelé. Za celý rok 2010 vydalo Město Lysá n. L. za pro-
voz tohoto zařízení 290 tis. Kč. Seznamy pejsků jsou měsíčně uvedeny 
v LISTECH, na vývěsce v podloubí, na internetových stránkách i na 
nástěnce ve druhém patře budovy MěÚ.

Odpadové hospodářství
Za odvoz kontejnerů vydalo Město Lysá n. L. Kč 2.520 tis. Kč. Provoz 

separačního dvora spolu s odvozem nebezpečného odpadu přišlo Město 
na 550 tis. Kč a tříděný sběr na 1.691 tis. Kč.

Firma EKO-KOM zaslala odměnu za tříděný sběr dle vzájemné 
smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů s evidenčním 
číslem 60/0042 těmito čtvrtletními částkami:

IV.Q 2009  397.502,00 Kč
I.Q 2010  202.774,00 Kč
II.Q 2010  339.914,00 Kč
III.Q 2010  271.980,00 Kč

Čistota města, která obsahuje svoz odpadkových košů, zimní údržbu, 
úklid okolo nádob tříděného odpadu, hrabání listí, strojové čištění ulic 
a další úklidové práce, vyšla na 2.628 tis. Kč a mimořádné náklady na 
úklid sněhu při zimní kalamitě byly celkem v částce 934 tis. Kč.

Údržba veřejného osvětlení
Práce spojené s údržbou veřejného osvětlení v tomto roce prováděné 

fi rmou pana Václava Bílka byly v celkové výši 836 tis. Kč.

Městská zeleň
Údržba parků je kapitola, která zahrnuje náklady vynaložené za 

údržbu bývalého pionýrského areálu v Čechově ulici, práce v zámec-
kém parku, a úpravy zeleně v Byšičkách. Náklady parků celkem byly 
ve výši 727 tis. Kč. Částka 3.199 tis. Kč byla vynaložena za veřejnou 
zeleň - je v ní zahrnuto havarijní kácení, obsahuje také chemické 
postřiky, seče travnatých ploch, pěstebně asanační řezy (odborný řez 
lip ul. Pivovarská), drcení větví, řezy živých plotů a běžnou údržbu 
zeleně.

V roce 2010 bylo provedeno odborné ošetření dubů v lokalitě 
Řehačka v celkovém nákladu 159 tis. Kč při dotaci 103 tis. Kč. Dosad-
ba za uhynulé stromy byla provedena v celkovém nákladu 423 tis. Kč.

Přehled další hospodářské činnosti a souvisejících nákladů 
daného úseku
•  Daň z nemovitosti předplacená – je účtem průběžným
•  Laboratorní rozbory – 36 tis. Kč
•  Geometrické plány – 80 tis. Kč
•  Odborné posudky – 47 tis. Kč
•  Pozemkové úpravy – 146 tis. Kč
•  Čištění vpustí – 446 tis. Kč
•  Připojení vodovodní a kanalizační přípojky + ČOV – 131 tis. Kč
•  Daň z převodu nemovitostí hradí Město Lysá nad Labem –15 tis. Kč
•  Údržba hřbitova – 328 tis. Kč
•  Výkup pozemků – 89 tis. Kč
•  Elektrická energie – 1.998 tis. Kč
•  Svoz popelnic - 3.200 tis. Kč
•  Drobné projekty – 67 tis. Kč
•  Rezerva a havárie kan. a vod. řádu – 97 tis. Kč.

Výkaz příjmů
•  Za zábor veřejného prostranství se vybralo 9 tis. Kč
•  Za pronájem vodovodního řadu od fi rmy Stavokomplet 
 – 5.593 tis. Kč
•  Hřbitovní poplatky činily v roce 2010 – 126 tis. Kč

Správa pozemků v majetku města
Oddělení správy pozemků v majetku města v roce 2010 předložilo na 

jednání Rady města Lysá nad Labem 103 důvodových zpráv ve věci 
pronájmu pozemků, prodeje pozemků, výkupu pozemků, směn pozemků, 
bezúplatných převodů pozemků a smluv o věcném břemeni. Zveřejněno 

na vývěskách města 26 záměrů na prodej a pronájem pozemků, pro jed-
nání ZM bylo předloženo 22 zpráv.

Za účelem prodeje obecních pozemků bylo celkem sepsáno a uzavřeno: 
•  15 kupních smluv na prodej obecních pozemků za celkovou částku
 7.451 tis. Kč (prodávající Město Lysá n. L.)
•  smlouvy o výkupu pozemků za částku 89 tis. Kč 
 (kupující Město Lysá n. L.)
•  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za částku 
 34 tis. Kč

Ke konci roku bylo na odboru evidováno:
•  96 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků
 za 319 tis. Kč
•  148 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků 
 pod stavbami garáží za 12 tis. Kč
•  22 platných nájemních smluv na umístění reklamních poutačů 
 na majetku města, za 90 tis. Kč

Zadáno bylo 8 geometrických plánů, týkajících se prodeje pozemků.

Každý měsíc je měřeno ovzduší na dvou stanovištích v Lysé nad 
Labem a Litoli. Vzorky jsou zasílány začátkem každého měsíce na adresu 
SVÚOM Praha s.r.o.

Dle žádostí se vydává povolení na konání výstav na Výstavišti v Lysé 
nad Labem a na konání kynologických svodů zvířat, konaných na cvičišti 
v Lysé nad Labem.

V obecních lesích provedena těžba souší (samovýrobou na Šibeničním 
vrchu, Hrabanov a Mršník) vč. vysekání trávy a náletů. Na Mršníku bylo 
provedeno zalesnění lokality (dub, olše, lípa) a na Šibeničním vrchu 
dosázena dvouletá borovice – 1200 ks.

Odbor řešil ve spolupráci s vlastníky pozemků lokality Drážky sou-
visející agendu s dotčenými orgány pro umožnění výstavby nových RD.

V listopadu provedena inventura pozemků.

Během roku prováděna kontrola plateb za pronájmy pozemků a rozesí-
lání upomínek.

Další činností odboru správy majetku je investiční výstavba, zajištění 
stavebních povolení, stavebních dozorů, kolaudačních řízení a sou-
visející administrativní činnost, kde bylo zpracováno 478 písemností, 
29 podkladů do jednání RM a 5 podkladů do ZM – dle zákona č.137/2006 
Sb. o zadávání veřejných zakázek bylo zveřejněno 11 záměrů na zadání 
veřejné zakázky a 4 podlimitní veřejné zakázky – dále provedeny 
v průběhu roku 2010 tyto níže specifi  kované investiční akce:
•  Na Sídlišti stavba budovy nové MŠ Pampeliška II. v celkovém
 investičním nákladu 9.038 tis. Kč
•  dokončena rekonstrukce letního kina v částce 88 tis. Kč
•  provedena další etapa opravy střechy budovy muzea B. Hrozného
 za částku 1.200 tis. Kč
•  zahájeny přípravné práce na celkové rekonstrukci stokových sítí 
 v Lysé n. L. s počátečním nákladem 465 tis. Kč (VŘ, dokumentace, 
 dozor aj.)
•  provedena stavba nového VO v ul. Lom v hodnotě 452 tis. Kč
•  stavba nového separačního dvora v lokalitě Sídliště v bývalé kotelně 
 K4 v celkovém investičním nákladu 6.017 tis. Kč při dotaci 
 4.500 tis. Kč.

V další činnosti tohoto úseku odboru SMI bylo zpracováno celkem 
84 příspěvků do jednání RM a 46 do jednání ZM, zpracováno mnoho 
vyjádření vyplývajících z kompetence odboru, uzavřeno 13 smluv bu-
doucích o zřízení věcného břemene s předpokládaným příjmem 792 tis. 
Kč a 19 smluv o zřízení VB s příjmem 176 tis. Kč, vypracováno 
a uzavřeno 19 smluv o provedení díla, vypsáno 11 veřejných zakázek aj.

Odborem SMI byla realizována rekonstrukce školní tělocvičny budovy 
ZŠ J. A. Komenského v nákladu 2.454 tis. Kč, dokončena rekonstrukce 
objektu MŠ Pampeliška I. v nákladu 646 tis. Kč, provedena výměna oken 
budovy ZŠ TGM v hodnotě 892 tis. Kč, opraveno pracovní schodiště při 
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jídelně Eurest v nákladu 221 tis. Kč, provedena demolice starého objektu 
školních dílen v areálu ZŠ B. Hrozného za 78 tis. Kč a rekonstrukce pod-
lah učeben v nákladu 391 tis. Kč vč. dokončení rekonstrukce tělocvičny 
školy za 227 tis. Kč + výměna kotle v celkovém nákladu 200 tis. Kč. 
V budově objektu ZUŠ byla instalována klimatizační jednotka v koncert-
ním sále v pořizovací ceně 111 tis. Kč a zbudována vestavná nová skříň 
při tanečním sálu v hodnotě 90 tis. Kč

Nadále bylo zajišťováno průběžné doplňování dat do Digitálně tech-
nické mapy města – 404 tis. Kč a další spousta akcí spojených se správou 
a údržbou majetku města Lysá nad Labem.

Stavební úřad
Ing. Jiřina Čížková, vedoucí odboru

Stavební úřad MěÚ v Lysé nad Labem v roce 2010 vykonával státní 
správu pro katastrální území Lysá nad Labem, Litol, Stará Lysá, Ostrá, 
Šnepov, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec a Bříství.

Úsek územního plánování
Na úseku územního plánování vykonával svoji působnost v rozsahu 

obce s rozšířenou působností (Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, 
Ostrá, Šnepov, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec.)

Od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 přijal stavební úřad 2371 písemností.

Stavební úřad v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. vydal:
Na úseku územního rozhodování:
64  Územně plánovacích informací
127  Územních souhlasů
97  Územních rozhodnutí o umístění stavby, změny stavby, dělení
 pozemků, zjednodušených územních rozhodnutí
48 Územních rozhodnutí ve spojeném řízení se stavebním
Na úseku stavebního řádu:
66  Ohlášení jednoduchých staveb (převážně rodinných domů
 do 150 m2)
44  Stavebních povolení
7  Změn staveb před dokončením
32  Dodatečných povolení staveb
15  Odstranění staveb (rozhodnutí a oznámení)
37  Kolaudačních rozhodnutí a povolení zkušebního provozu
60  Kolaudační souhlasy
56  Oznámení o užívání a závěrečné kontrolní prohlídky
13  Změn v užívání staveb (oznámení)
37  Výjimek z vyhlášek č. 137/1998 Sb. a 501/2006 Sb.

V rámci státního dozoru bylo provedeno 49 kontrolních prohlídek 
staveb, na jejichž základě byly řešeny stížnosti a podněty občanů na stav-
by a činnosti se stavbami přímo souvisejícími.

Za Městský úřad Lysá nad Labem stavební úřad zpracoval a vydal 
29 koordinovaných stanovisek.

Na základě různých žádostí stavební úřad vydal 178 stanovisek, pot-
vrzení a vyjádření.

Stavební úřad projednal a rozhodl ve věci porušení stavebního zákona 
14 přestupků a správních deliktů.

V působnosti úřadu územního plánování byly vydány změny č. 6 a 7 
územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem a schváleno zadání 
nového územního plánu Lysé nad Labem. Na zpracovatele bylo vypsáno 
a ukončeno výběrové řízení a byla podepsaná smlouva na zpracování.

Dále byla vydaná změna č.1 Regulačního plánu Vysoká Mez

V okolních obcích bylo pořízeno:
•  Přerov nad Labem – projednán návrh územního plánu
•  Stará Lysá – projednávání nového zadání změny č. 2 územního plánu
•  Stratov – vydání návrhu změny č.1 územního plánu a vydání 
 regulačního plánu
•  Ostrá – projednání územního plánu

Obecní živnostenský úřad
Ing. Světlana Daňková, vedoucí odboru

Obecní živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku 
živnostenského podnikání a také na úseku evidence zemědělského pod-
nikání. ObŽÚ vykonává státní správu v celém správním obvodu obce 
s rozšířenou působností. Dále od 1. 1. 2010 vykonává obecní živnostenský 
úřad agendu týkající se „výherních hracích přístrojů“ (pouze pro územní 
obvod Lysá nad Labem).

Úsek živnostenského podnikání
Na úseku živnostenského podnikání vykonává obecní živnostenský 

úřad všechny činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání, v platném znění (registrace živnostenských 
oprávnění pro živnosti volné, řemeslné, vázané i koncesované, vedení 
živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola). Obecní živnostenský 
úřad plní současně i funkci „Centrálního registračního místa“ (CRM).

Na CRM může podnikatel zároveň při ohlášení živnosti, případně 
žádosti o koncesi, provést oznámení vůči dalším správním úřadům – 
fi nančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně 
a úřadu práce, toto činí prostřednictvím jednotného registračního 
formuláře (JRF). Napojení informačního systému registru živnostenského 
podnikání na Rejstřík trestů umožňuje živnostenskému úřadu získat výpis 
z Rejstříku trestů elektronickou cestou (pouze pro potřeby vydání 
živnostenského oprávnění).

Podání dle živnostenského zákona může podnikatel učinit na kterém-
koliv živnostenském úřadu v České republice, neboť od 1. 7. 2008 byla 
zrušena místní příslušnost.

1. 8. 2010 nabyl účinnosti zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění 
některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní 
zátěže podnikatelů, kterým byl opět ve velké míře novelizován 
i živnostenský zákon.

V roce 2010 bylo vydáno 785 výpisů ze živnostenského rejstříku jako 
průkazu živnostenského oprávnění (fyzickým i právnickým osobám 
včetně osob zahraničních). Bylo vydáno 768 vyrozumění o provedení zá-
pisu změn údajů v živnostenském rejstříku (zápis provozovny, přerušení, 
pokračování provozování živnosti, změny statutárních orgánů, změny 
odpovědných zástupců). Bylo vydáno 57 rozhodnutí o zrušení 
živnostenských oprávnění. Na žádost policie, soudů, exekutorů bylo vy-
dáno 32 výpisů ze živnostenského rejstříku.

V roce 2010 bylo provedeno 124 kontrol podnikatelských subjektů 
a 5 místních zjištění. Uloženo bylo 74 blokových pokut v celkové výši 
13.000 Kč. Některé kontroly byly prováděny ve spolupráci s Českou ob-
chodní inspekcí, některé za účasti Policie ČR.

Obecní živnostenský úřad poskytoval rady týkající se živnostenského 
podnikání, byla vyřizována korespondence a další činnosti související 
s živnostenským podnikáním.

Na základě zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění po-
zdějších předpisů, se mimo jiné přidělují identifi  kační čísla všem provo-
zovnám (IČP). Tento zákon uložil povinnost živnostenským úřadům 
přidělit IČP i provozovnám, které byly registrovány před 1. 7. 2010 
a zároveň o přiděleném IČP vyrozumět podnikatele. Znamená to značný 
rozsah práce pro živnostenské úřady.

Úsek evidence zemědělského podnikatele
Na úseku evidence zemědělského podnikatele obecní živnostenský 

úřad postupuje dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů. V roce 2010 byly provedeny 4 zápisy nových 
zemědělců do evidence a zároveň jim bylo vydáno osvědčení 
zemědělského podnikatele (šlo o fyzické osoby). Byl proveden 1 zápis 
o přerušení zemědělské výroby. Bylo vydáno 12 výpisů z informačního 
systému zemědělského podnikatele.

Úsek živnostenského a zemědělského podnikání
Na úseku živnostenského a zemědělského podnikání za rok 2010 od-
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borem obecní živnostenský úřad byly vybrány správní poplatky v cel-
kové výši 272.000 Kč.

Další činností, kterou převzal obecní živnostenský úřad od 1. 1. 2010 
je povolování výherních hracích přístrojů a s tím spojená agenda.

V této oblasti postupuje odbor podle zákona č. 202/1990 Sb., o lote-
riích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

.
V roce 2010 bylo vydáno celkem 45 rozhodnutí o povolení k provo-

zování výherních hracích přístrojů.

Za provozování výherních hracích přístrojů bylo celkem vybráno:
•  správní poplatky ve výši 1.329.000 Kč
•  místní poplatky ve výši 1.511.674 Kč

Odbor dopravy
Ing. Alena Novotná, vedoucí odboru

Odbor dopravy vykonával v roce 2010 činnosti spojené výhradně 
s výkonem státní správy. Jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a 
III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů rozhodoval o povolení zvláštního užívání 
(mimo přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů na silnicích 
II. a III. třídy), o uzavírkách a objížďkách na silnicích II. a III. třídy 
a o připojení pozemní komunikace a o povolení napojení sousední nemo-
vitosti na silnici II. a III. třídy. Dále vydával povolení ke zřizování 
reklamních poutačů v silničním ochranném pásmu komunikace II. a III. 
třídy, povolení nebo stanoviska ke stavbám a terénním úpravám 
v silničních ochranných pásmech komunikací a vyjadřoval se ke 
správním řízením souvisejícím s umístěním stavby, využitím území, po-
volením stavby, povolením užívání stavby podle stavebního zákona atd. 
V souvislosti s porušováním výše uvedeného zákona projednával 
přestupky na silnicích II. a III. třídy a vykonával státní dozor na silnicích, 
místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích. 

činnost v roce 2010 podle zákona č. 13/1997 Sb.  počet
vydaných rozhodnutí   59
vydaných stanovisek   181

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, odbor dopravy 
prováděl výkon státní správy dopravního úřadu zejména rozhodováním o 
přidělení a odejmutí evidenčního čísla k provozování taxislužby a vedl 
evidenci vozidel taxislužby. Dále prováděl zkoušky z odborné 
způsobilosti pro taxislužbu.

činnost v roce 2010 podle zákona č. 111/1994 Sb.  počet
vydaných stanovisek   2
počet provedených zkoušek z odborné způsobilosti  1

Odbor dopravy prováděl podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích stanovení místní a přechodné úpravy provozu 
a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích a sil-
nicích II. a III. třídy. Též vydával souhlas s místní a přechodnou úpravou 
provozu a k užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných 
účelových komunikacích. Dále v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích vedl registr řidičů a agendu 
bodového systému.

činnost v roce 2010 podle zákona č. 361/2000 Sb.  počet
vydaných stanovení úpravy provozu  85
vydaných stanovisek   12

registr řidičů   počet
celkem evidovaných řidičů   14 433
počet vydaných řidičských průkazů  2 771
počet nových řidičů   261
počet vydaných mezinárodních řidičských průkazů  77
počet odebraných řidičských oprávnění (i jinými úřady a soudy)  161
počet vydaných potvrzení o ztrátě   152
počet vydaných karet řidiče   53
počet vydaných profesních osvědčení  47

bodový systém   počet
předběžně zadržených řidičských průkazů  199
celkem potrestaných řidičů   1 545

Odbor dopravy vydával osvědčení k provozování stanice měření emisí 
podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozem-
ních komunikacích, rozhodoval o udělení a odnětí oprávnění k provo-
zování stanice měření emisí a vedl registr vozidel.

registr vozidel   počet
nově přihlášená vozidla   625
individuálně dovezená vozidla   90
odhlášená vozidla ze správního obvodu Lysá n. L.  1 123
přihlášená vozidla do správního obvodu Lysá n. L.  2 325
vozidla trvale vyřazená z provozu   338
vozidla dočasně vyřazená z provozu  238
vozidla v převodu   1 280
odcizená vozidla   2
vozidla provozovaná ve správním obvodě Lysé n. L.  17 630
celkem zaregistrovaná vozidla ve správním obvodě Lysá n. L.  19 508
celkem provedených elektronických operací v systému RV  5 616

V roce 2010 se na Městský úřad Lysá nad Labem přihlásila vedle 
Autoškoly Mikšovský, Autoškoly Kříž, Autoškoly Hercok i Autoškola 
Max, jejichž žáci na odboru dopravy vykonávají zkoušky odborné 
způsobilosti. Bylo přezkoušeno celkem 178 uchazečů o řidičský průkaz.

Odbor dopravy vykonává speciální stavební úřad ve věcech silnic 
II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových ko-
munikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu.

speciální stavební úřad   počet
vydaných stavebních povolení   12
vydaných kolaudačních souhlasů   7
ohlášení stavby - souhlas   1
usnesení o přerušení řízení   2

Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích odbor dopravy projed-
nával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 
přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na 
úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Též podle 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem 
vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.

činnost v roce 2010 podle zákona č. 200/1990 Sb. počet
počet zahájených přestupků   806
počet postoupených přestupků   28
odložených nebo zastavených přestupků  349
počet uložených pokut   383
na pokutách uloženo celkem   3.702.250 Kč
počet zákazů činnosti (zákaz řízení)  192

celkem za rok 2010 vybráno   Kč
na správních poplatcích   1.999.975 Kč
na pokutách (uloženo)   3.702.250 Kč

Celkem odbor dopravy za rok 2010 přispěl do rozpočtu města částkou 
5.702.225 Kč.

Odbor školství a kultury
PaedDr. Věra Bodnárová, vedoucí odboru

Úsek školství
Školy zřizované městem Lysá nad Labem:
Mateřské školy:
MŠ Dráček - ředitelka pí Bc. Marcela Michňová – 50 dětí
MŠ Čtyřlístek - ředitelka pí Hana Rambousková – 100 dětí
MŠ Pampeliška - ředitelka pí Jana Stará – 50 dětí, od 1. 9. 2010 byla 
rozšířena kapacita o dalších 50 míst a nastoupila na místo ředitelky 
pí Kristýna Kaňková, Dis.
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MŠ Mašinka - ředitelka pí Jaroslava Černá – 75 dětí
Základní školy:
ZŠ B. Hrozného - ředitel Mgr. Karel Špecián – 458 dětí
ZŠ J. A. Komenského - ředitelka Mgr. Marie Nováková – 407 dětí
ZŠ T. G. Masaryka - Litol - ředitel Mgr. Petr Eliška – 107 dětí
ZUŠ F. A. Šporka - ředitelka Bc. Vlasta Blažková – 550 dětí

Školy zřizované Krajským úřadem SK:
Základní školy:
Základní škola se vzdělávacím programem zvláštní a pomocné školy 
- ředitel Mgr. Petr Tomek – cca 85 dětí
Střední školy:
Obchodní akademie - ředitelka RNDr. Ivana Dvořáková – cca 226 dětí
Střední škola oděvního a grafi ckého designu - ředitelka Ing. Bc. Irena 
Mázlová – cca 377 dětí

Stravovací zařízení:
Eurest – zařízení školního stravování spol. s r.o.

Na provoz škol zřizovaných městem a školní jídelny bylo vyčerpáno 
celkem 13.905 tis. Kč.

Státní správa ve školství
Kromě úkolů na úseku samosprávy má naše město jako obec 

s rozšířenou působností povinnosti na úseku výkonu státní správy. Patří 
sem zejména: zpracování návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých 
organizací zřizovaných obcemi, podkladů k zúčtování fi  nančních 
prostředků se státním rozpočtem, výkaznictví, shromažďování a zpra-
covávání dat z dokumentace a evidencí škol, rozbory hospodaření škol 
a školských zařízení.

Do působnosti Lysé patří mimo lyských škol také školy a školská 
zařízení v okolních obcích.
Milovice: 
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice – ředitel Karel Haizler, od 1. 9. 2010 
nastoupila do funkce ředitelky Mgr. Lada Flachsová – počet dětí MŠ 46, 
počet žáků ZŠ 700
MŠ U Broučků - ředitelka Radka Němečková – počet dětí 120
MŠ Sluníčko - ředitelka Bc. Soňa Růžičková – počet dětí 308
ŠJ Milovice - vedoucí Iveta Pelcová – počet strávníků 435
Ostrá:
MŠ Ostrá - ředitelka Bc. Eva Černá – počet dětí 20, od 1. 9. 2010
navýšena kapacita MŠ na 26 dětí
Přerov nad Labem:
ZŠ a MŠ Přerov nad Labem - ředitelka PaedDr. Irena Jarešová,
k 1. 2. 2010 byla tato organizace rozdělena na ZŠ a MŠ Přerov nad
Labem - ředitelka Mgr. Yveta Hrušková – počet dětí MŠ 54, počet dětí 
ZŠ 77 a ŠJ a vývařovnu Přerov nad Labem - vedoucí Petra Jírová – počet
strávníků 125
Semice:
ZŠ Semice - ředitel Mgr. Pavel Jareš – počet žáků 158,
MŠ Semice - ředitelka Zdenka Procházková – počet dětí 40
Stratov:
MŠ Stratov - ředitelka Andrea Radová – počet dětí 21

Úsek kultury
Z rozpočtu oddílu Kultura bylo v r. 2010 vyčerpáno celkem 9.677 tis. Kč.

Z toho Městská knihovna vyčerpala 2.061 tis. Kč, Kluby důchodců 
129 tis. Kč, na provoz kin bylo vydáno 722 tis. Kč, dotace města na pod-
poru společenských organizací a kulturních akcí činily 600 tis. Kč, 
Hasičské dechovce byly zakoupeny nové uniformy za 161 tis. Kč, na 
údržbu dětských hřišť a hřiště u ZŠ Komenského se vydalo 389 tis. Kč, na 
podporu sportovních organizací a sportovních akcí město vydalo formou 
dotací 1.148 tis. Kč.

Na investiční akce bylo z této kapitoly vyčerpáno 876 tis. Kč, z toho 
60 tis. Kč na nákup laviček, 200 tis. Kč na splátku budovy kina, 
284 tis. Kč na rekonstrukci zvukové techniky do kin, 200 tis. Kč činil 
příspěvek města na obnovu kulturních památek a za 132 tis. Kč byla o-
plocena dvě dětská hřiště.

Byla realizována řada koncertů, jichž bylo město pořadatelem – Jiří 
Schmitzer, Justin Lavash, Affetto (velikonoční koncert), JAZZFEST, 
Wabi Daněk, Petr Linhart, The Kingsize Boogiemen, Robert Křesťan 
a Druhá tráva, Pavel Bobek, Lenka Dusilová a Eggnoise, Dan Bárta a Il-
lustratosphere, Madfi  nger, Eliška Ptáčková a COP, Tereza Černochová 
a Takin‘Off, Už jsme doma, Seven Days, Václav Koubek, Lyra da 
Camera (vánoční koncert). Dále odbor pořádal Dny evropského dědictví, 
tradiční Setkání se sochami na zámku, představení Kabaret Ester 
Kočičkové a Novoroční ohňostroj.

Odbor organizačně zajistil stánek Mikroregionu Polabí a reprezentoval 
naše město 12. - 14. 2. na výstavě „Regiony ČR“ na Výstavišti Lysá nad 
Labem.

Ve dnech státních svátků v květnu a říjnu se uskutečnila vzpomínková 
shromáždění s kladením věnců.

31. ledna na městském úřadě bylo prvňáčkům ze ZŠ J. A. Komenského 
předáno první vysvědčení. Ke Dni učitelů jsme připravili na městském 
úřadě setkání našich pedagogů s hudebním vystoupením ze ZUŠ F. A. 
Šporka a malým pohoštěním.

Koncem června byly v obřadní síni slavnostně předány pamětní listy 
vycházejícím žákům 9. tříd základních škol, studentům Obchodní aka-
demie a Středního odborného učiliště.

Pro veřejnost byla uspořádána fotosoutěž černobílých fotografi  í, které 
se zúčastnilo 18 autorů se 182 snímky. Pro žáky a studenty lyských škol 
připravil odbor ŠaK spolu se Spolkem rodáků města soutěž v literární 
a výtvarné oblasti „Hrabě F. A. Špork a sv. Hubert – patron myslivců“.

Od září do prosince byl organizován Kurz tance a společenské výchovy 
v Benátkách nad Jizerou.

V obřadní síni bylo přivítáno 44 nově narozených občánků města.

Během loňského roku bylo osobně blahopřáno 113 seniorům k dosažení 
významného životního jubilea.

Odbor zajistil vydávání a distribuci měsíčníku „Listy města Lysé nad 
Labem a okolí“.

Byly zajištěny propagační práce a materiál pro město ve výši
245 tis. Kč.

Úsek památkové péče
V roce 2010 pokračovala obnova a restaurování památek v našem 

městě díky fi nančním příspěvkům z rozpočtu města, Ministerstva kultury 
ČR - Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón a program Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností mimo městskou památko-
vou zónu (dále též „Podpora obnovy kulturních památek“) a Krajskému 
úřadu Středočeského kraje.

Město získalo z Programu regenerace městských památkových rezer-
vací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR dotaci v cel-
kové výši 956.000 Kč. Z této dotace se hradila další etapa obnovy 
měšťanského domu č. p. 177 (Jednoty) ve výši 110.000 Kč, město posky-
tlo 84.000 Kč. Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem na restaurování 
sochy sv. Řehoře z ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele z programu rege-
nerace se zafi nancovala částka 100.000 Kč, z rozpočtu města 30.000 Kč.

V předešlých letech byla z tohoto programu hrazena obnova zámecké 
zdi v úseku od kostela přes vstup do zámku až po vstup do objektu ar-
chivu. V souvislosti s touto obnovou se v roce 2008 započalo s restau-
rováním váz ze zámecké zdi (v první etapě bylo restaurováno 9 ks váz 
– originálů v torzálním stavu, v roce 2009 se jednalo o 8 ks – originálů) 
a v roce 2010 se obnovily 4 ks bust z programu regenerace částkou 
75.000 Kč, z rozpočtu města 66.900 Kč. Na restaurování alegorické so-
chy „Pomony“ ze souboru antických bohů se vyčlenilo 110.000 Kč, 
město poskytlo 5.500 Kč, na alegorickou sochu „Hefaista“ ze stejného 
souboru ze zámeckého parku 130.000 Kč, město poskytlo 7.940 Kč. 
V rámci daného programu se navázalo na obnovu krovu a střechy 
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bývalého špitálu, dnes muzea B. Hrozného z roku 2009 a byl opraven 
krov a střecha pravého dvorního křídla za 331.000 Kč, město poskytlo 
869.000 Kč. Podíl města činil celkem 1.149.300 Kč.

Od Středočeského kraje město obdrželo dotaci ve výši 123.120 Kč na 
obnovu klasicistní kapličky z roku 1883 v Poděbradově ulici. Ze svého 
rozpočtu v r. 2010 město vyčlenilo částku ve výši 6.480 Kč.

Díky ministerskému programu Podpora obnovy kulturních památek 
jsme získali 119.000 Kč na obnovu památek mimo městskou památko-
vou zónu. Částka byla v plné výši poskytnuta Ing. Václavu Švejdovi na 
obnovu střechy pece cihelny – technickou památku v Lysé nad Labem.

Na úseku památkové péče bylo vydáno 12 rozhodnutí na kulturní 
památky, 8 rozhodnutí na rekonstrukce v městské památkové zóně, 
16 stanovisek dle § 149 správního řádu a 69 ostatních vyjádření. Dále 
byly zpracovány podklady pro získání fi  nančních prostředků z dotačních 
programů – Program regenerace MPZ a MPR, program Středočeského 
kraje Fond obnovy a kultury památek a program Podpora obnovy kul-
turních památek z MK ČR.

Celkově se město Lysá nad Labem podílelo na restaurování a obnově 
kulturních památek částkou cca 1.600.000 Kč.

Odbor sociální a zdravotní
Květuše Tobiášová, vedoucí odboru

Na úseku výplaty dávek v přenesené působnosti
V roce 2010 odbor sociální a zdravotní při MěÚ v Lysé nad Labem 

jako úřad s rozšířenou působností realizoval již čtvrtým rokem výplaty 
dávek hmotné nouze ve smyslu zákona č. 111/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Výplata dávek podle tohoto zákona byla zavedena 
za účelem pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivuje osoby 
k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Jedná 
se o jednotný systém na celém území ČR, zabraňující sociálnímu 
vyloučení. Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít 
lépe než ta, která nepracuje nebo se práci vyhýbá. Součástí pomoci v 
hmotné nouzi je sociální práce s klienty, včetně sociálního poradenství, 
pomoc při hledání vhodného bydlení.

Vyplácené dávky: celkem bylo vyhodnoceno 1.724 z toho vyplaceno 
1.476 dávek v celkové výši 5.996.473 Kč, v systému hmotné nouze byly 
vyřízeny žádosti cca 432 žadatelů.

l. příspěvek na živobytí  - vyplaceno  3.585.662 Kč
2. doplatek na bydlení  - vyplaceno  2.269.687 Kč
3. mimořádná okamžitá pomoc  - vyplaceno  141.124 Kč
    (jednorázové dávky)

Starým a zdravotně postiženým občanům bylo vyplaceno 98 dávek 
v hodnotě 123.300 Kč. Z toho na individuální dopravu 13 dávek ve výši 
84.500 Kč, na užívání bezbariérového bytu 73 dávek - 8 příjemcům ve 
výši 29.200 Kč, na krmivo pro slepeckého psa 1 příjemci 12 dávek 
v celkové hodnotě 9.600 Kč.

V oblasti dávek hmotné nouze byla řešena 3 odvolání proti rozhodnutí 
správního orgánu. Bylo provedeno 152 sociálních šetření v rodinách 
žadatelů a vyřízeno 118 žádostí od soudů, Policie ČR a dalších správních 
orgánů.

V systému výplat dávek hmotné nouze došlo k navýšení vyplacených 
fi nančních prostředků, z důvodu nárůstu obyvatel Milovic v návaznosti 
na větší procento nezaměstnanosti. Dále zaznamenáváme větší počet 
neúplných, rozvedených rodin a s tím spojený nedostatek fi  nančních 
prostředků.

Na úseku výplaty dávek obcí s rozšířenou působností
Zdravotně postiženým jedincům v r. 2010 bylo vyplaceno 525 jed-

norázových peněžitých příspěvků podmíněných zdravotním stavem 
v celkové výši 3.625.790 Kč, z toho 8 příspěvků na zakoupení motoro-
vého vozidla, 9 příspěvků na opatření zvláštních pomůcek, 3 příspěvky 
na úpravu bytu a 505 příspěvků na provoz motorového vozidla. Na tomto 

úseku bylo vydáno 737 rozhodnutí a provedeno 20 sociálních šetření. 
Dále bylo vydáno 163 žádostí o mimořádné výhody pro zdravotně 
postižené občany (průkazky TP, ZTP, ZTP/P). Bylo řešeno 10 odvolání.

Na úseku sociálním v rámci samostatné působnosti
Odbor eviduje žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

(DPS) v Lysé nad Labem. V evidenci uchazečů o byty v DPS bylo v roce 
2010 cca 86 žádostí o byty pro jednotlivce a cca 27 žádostí o byty pro 
manželské dvojice.

V případě potřeby odbor pomáhal sepisovat žádosti o umístění v DPS, 
postupně se prováděla sociální šetření u žadatelů, zpracovávaly se pod-
klady pro jednání sociální a zdravotní komise a rady města. V roce 2010 
byly umístěny 2 osoby do uvolněných bytů pro jednotlivce, byl uvolněn 
jeden byt pro manželskou dvojici.

Pod sociálním a zdravotním odborem pracovala sociální a zdravotní 
komise, která měla 7 členů, schůze se konaly 1x měsíčně. Členové komise 
společně s odborem projednávali žádosti o fi nanční příspěvky z Charita-
tivního fondu, umístění žadatelů do domu s pečovatelskou službou, 
záležitosti týkající se dětí, starých a zdravotně postižených spoluobčanů. 
Materiály pak odbor dále zpracovával pro jednání rady města. Radě 
města bylo v roce 2010 předloženo 17 zpráv. Výsledky z jednání rady 
města byly žadatelům vždy oznámeny písemně.

Rozpočet Charitativního fondu byl v roce 20l0 ve výši 100.000 Kč 
a byl téměř vyčerpán.

Odbor pracoval s rozpočtem Klubu důchodců v Lysé nad Labem 
a Litoli, rozpočty byly zcela vyčerpány.

Z rozpočtu organizace Sociální pomoc v mimořádných případech 
vyčerpal odbor částku 9.900 Kč pro osoby, které se dostaly do fi nanční 
tísně. V roce 20l0 byly vypraveny 3 pohřby osob, které nemají žádné 
příbuzné, v částce celkem 36.223 Kč.

Odbor rozhodoval o zvláštním příjemci, sepsal žádost a vypracoval 
rozhodnutí o jejich ustanovení. Bylo ustanoveno 6 osob jako zvláštní 
příjemce důchodového pojištění.

Odbor spolupracoval s Centrem sociálních a zdravotních služeb 
(pečovatelskou službou), byla provedena společná šetření. Průběžně byly 
potvrzovány žádosti o zavedení pečovatelské služby. Na úseku samo-
správy bylo provedeno 27 šetření.

Na úseku dávek výplaty příspěvku na péči
Odbor sociální, jako úřad s rozšířenou působností realizuje výplatu 

příspěvku na péči, dle Zák. č. 108/2006 Sb.

K 31.12.20l0 bylo vyplaceno  mladší 18 let  starší 18 let
I. lehká závislost  10   200
2.000 Kč (děti 3.000 Kč)
II. středně těžká závislost  8   138
4.000 Kč (děti 5.000 Kč)
III. těžká závislost  2   55
8.000 Kč (děti 9.000 Kč)
IV. úplná závislost  16   59
12.000 Kč
Celkem  36   452

Příspěvek na péči má sloužit občanům k zakoupení tzv. sociální služby 
tj. veškerých služeb pečovatelské služby, pobytu ve stacionáři, osobní 
asistence apod., účelem tohoto zákona je, aby každý občan měl možnost 
setrvat co nejdéle ve svém domácím, přirozeném prostředí.

Za správní obvod Lysé nad Labem bylo celkem v systému příspěvku na 
péči v roce 2010 vyplaceno 29.661.000 Kč.

K 31. 12. 20l0 bylo vypláceno 488 klientů z toho do 18 let věku
36 klientů. V roce 20l0 bylo nepřiznáno, odejmuto, ukončeno 123 dávek.

Bylo provedeno 289 sociálních šetření.
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Na úseku sociálně právní ochrany dětí
V evidenci v roce 2010 evidoval odbor celkem 1.258 spisů rodin 

s trvalým pobytem a 207 osob pouze s faktickým pobytem, zúčastnili 
jsme se 369 soudních jednání ve věci vyživovací povinnosti vůči ne-
zletilým dětem (výchova a výživa před rozvodem, po rozvodu aj.). Dále 
jsme se zúčastnili jiných jednání v zájmu nezletilých dětí u jiných insti-
tucí, kde jsme vystupovali jako kolizní opatrovníci. Dle zákona 
o soc. právní ochraně dětí jsme vykonali 100 návštěv dětí umístěných 
v dětských do-movech a ve výchovných ústavech. V rodinách v našem 
regionu jsme provedli 300 návštěv u 652 dětí.

Sociální pracovníci pomáhají rodinám s dětmi při obstarávání vhod-
ného bydlení, azylového bydlení apod., v případě domácího násilí jsme 
byli nápomocni Policii ČR při řešení obtížné situace rodiny, řešili situaci 
11 nezletilých dětí.

V 8 případech se OSaZ zabýval případy týraných dětí, spolupracovali 
jsme s Policií ČR při řešení složitých životních situací těchto rodin.

V roce 2010 jsme realizovali umístění 9 dětí na základě předběžného 
opatření do dětských domovů z důvodů záškoláctví, výchovných 
problémů. Ústavní výchova byla realizována v 7 případech. Naše oddělení 
v průběhu roku řešilo v 5 případech děti s mezinárodním prvkem, dále 
jsme pracovali s rodinami nezletilých dětí, které dluží na nájemném a to 
u 16 rodin. Z důvodu závažných problémů v rodinách pracuje pro naše 
oddělení dětská psycholožka, která pomáhá řešit závažné životní situace 
rodin s dětmi. Odbor z důvodů nárůstu obyvatel oblasti Milovic se potýká 
s nedostatečným personálním obsazením oddělení sociálně právní ochra-
ny dětí. V porovnání s rokem 2009 je patrný mírný nárůst počtu nových 
případů.

Úsek sociální právní ochrany – práce kurátora pro děti a mládež
V roce 2010 kurátor pro děti a mládež aktivně pracoval se 115 dětmi 

a jejich rodinami. Jednalo se o děti, u kterých se projevily dlouhodobé 
nebo akutní sociálně patologické jevy spočívající zejména v trestné 
činnosti, přestupcích, výchovných problémech, neomluvených absencích 
ve škole atd. Z celkového počtu 115 dětí jde o 37 nezletilých dětí do 
15 let, 86 mladistvých, 15-18 let, 39 dívek a 76 chlapců. Oproti roku 2009 
se rapidně snížila trestná činnost, za rok 2009 bylo evidováno 26 dětí 
páchajících trestnou činnost, v roce 2010 to bylo pouze 8, naproti tomu 
v roce 2008 to bylo 80 dětí. Pro srovnání lze uvést, že z celkového počtu 
115 dětí jich 54,78 % bydlí v Milovicích, 37,39 % v Lysé nad Labem 
a 7,83 % zbývá na děti z ostatních vesnic v okolí.

Rapidní snížení trestné činnosti zejména ovlivnila novelizace Trestního 
zákoníku s platností od 1. 1. 2010, která některé trestné činy „degradova-
la“ na přestupky, např. řízení motorového vozidla bez řidičského 
oprávnění, zvýšila se hranice výše škody, což v praxi znamená, že některé 
trestné činy byly kvalifi  kovány jako přestupek.

V drtivé většině evidovaných případů sociální patologie lze příčinu 
vysledovat v nedůsledném a nevhodném působení rodiny, velké absenci 
volnočasových aktivit, asociálním výchovném prostředí, odosobněných 
vztazích mezi dětmi a mládeží.

Poruchy chování u dětí a mládeže se vyskytují v podobě lhaní, útěků 
a toulání, krádeží, agresivních poruch chování. Dále jsou to poruchy spo-
jené se životním stylem, užívání alkoholu, omamných a psychotropních 
látek. U posledního zmiňovaného se v současné době jedná o jeden 
z nejzávažnějších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Stále 
alarmující vzestup závislosti na psychotropních látkách je převážně sna-
hou jak uniknout z aktuální situace, dosáhnout pocitu štěstí, pohody, síly 
a mimořádných schopností, fantastických zážitků, inspirace. 

V roce 2010 došlo k významnému nárůstu užívání alkoholických 
nápojů nejen mladistvými, ale i nezletilými, bylo evidováno 27 dětí, které 
byly Policií ČR přistiženy pod vlivem alkoholu.

Na závěr je nutné vyzvednout kvalitní roli všech škol v regionu, které 
se aktivně podílejí na prevenci a nápravě sociálně patologických jevů dětí 
a mládeže v úzké spolupráci se sociálním odborem.

Práce sociálního kurátora pro dospělé občany
V evidenci kurátora je celkem 292 klientů propuštěných z výkonu 

trestu, vazby. V roce 2010 bylo celkem propuštěno z výkonu trestu 
a výkonu vazby 30 osob. Při propuštění kurátorka zajišťuje těmto 
občanům bydlení a dávku mimořádné okamžité pomoci z důvodu 
ohrožení osoby sociálním vyloučením. Celkem bylo vyplaceno dávkovým 
oddělením ze systému hmotné nouze v r. 2010 - 20.000 Kč, 20 osobám, 
které ukončily výkon trestu nebo vazby.

Během roku byly uskutečněny 3 návštěvy klientů ve výkonu trestu.

Úsek zdravotnictví
Agenda na úseku zdravotnictví je plně v kompetenci Krajského úřadu 

Středočeského kraje. Městský úřad Lysá nad Labem, jako úřad 
s rozšířenou působností je pověřen agendou, která se týká vydávání 
receptů na vázané léky praktickým lékařům, dále vyřizováním 
přestupkové agendy. V roce 2010 nebyl projednáván přestupek na úseku 
zdravotnictví, byly projednány 2 přestupky na úseku ochrany před alko-
holismem a jinými toxikomaniemi. Recepty s modrým pruhem má 
v současné době vydáno 7 lékařů.

Odbor životního prostředí
Miluše Pilařová, vedoucí odboru

Odbor životního prostředí vykonává činnost na úseku státní správy 
jako pověřená obec a jako obec s rozšířenou působností v souladu s níže 
uvedenými zákony. Jsme dotčeným orgánem státní správy pro stavební 
úřady MěÚ Lysá nad Labem a MěÚ Milovice. Zúčastňujeme se místních 
šetření svolaných stavebními úřady, vedeme svoje správní řízení, 
provádíme kontrolní a poradenskou činnost.

Dále se odbor životního prostředí vyjadřuje k předloženým projek-
tovým dokumentacím, v roce 2010 bylo celkem předloženo 237 projektů, 
vydává stanoviska k územním plánům obcí, regulačním a zastavovacím 
studiím, zjišťovacím řízením a jiným různým záměrům, které by mohly 
mít nebo mají vliv na životní prostředí.

V působnosti odboru životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem jsou 
následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Ostrá, Přerov nad 
Labem, Semice, Stará Lysá, Starý Vestec, Stratov.

Ochrana přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb.
V roce 2010 bylo ve věci kácení dřevin vydáno 42 povolení ke kácení 

dřevin (142 stromů a 10.720 m² keřů), 10 nesouhlasů ke kácení dřevin 
(12 stromů), 32 roz-hodnutí o uložení náhradní výsadby (730 stromů 
a 60 m² keřů), bylo přijato 15 oznámení o pěstebním kácení dřevin 
(27 stromů a 7.373 m² keřů), 9 oznámení o havarijním kácení dřevin 
(13 stromů), byla evidována 2 oznámení o údržbě břehových porostů 
vodotečí, 1 řízení o kácení bylo postoupeno, 1 řízení bylo zastaveno 
a 3 řízení byla přerušena.

Dále bylo vydáno 12 závazných stanovisek k činnosti ve významném 
krajinném prvku (5x údolní niva, 4x registrovaný krajinný prvek, 2x tok, 
1x rybník), 4 souhlas ke změně krajinného rázu, bylo uloženo zpracování 
3 biologických hodnocení (vlečka Milovice, tůně Josefov, škola Milo-
vice), 2 souhlasy k ošetření památného stromu, 2 souhlasy k činnosti 
v ochranném pásmu památného stromu, 1 zákaz činnosti v ochranném 
pásmu památného stromu, 1 zákaz k činnosti (poškozování polních cest 
a omezování přístupu do krajiny) a 3 rozhodnutí o nápravě nepovoleného 
stavu.

Úsek přestupků
Na úseku přestupků bylo rozhodováno o 8 přestupcích, z toho 2 řízení 

byla zastavena a v 6 případech byly uloženy pokuty v souhrnné výši 
16.500 Kč. Za protiprávní jednání bylo rozhodnuto celkem v 6 případech 
o uložení pokuty v celkové výši 95.000 Kč, 2 řízení byla zastavena.

V roce 2010 byl nově zaregistrován 1významný krajinný prvek (sad ve 
Staré Lysé).

V rámci dozoru státní správy bylo provedeno 163 kontrol v terénu.
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Bylo zpracováno celkem 8 žádostí o přidělení dotace k ochraně 
životního prostředí v rámci celého správního obvodu (Bon Repos, 
Semice, Stratov, Lysá nad Labem). Celkem 4 žádosti byly úspěšné a bylo 
přiděleno (založení biocentra Habeš u Stratova 179.520 Kč, seč louky 
u závodiště 30.000 Kč, ošetření památných dubů na Řehačce 
103.184 Kč, projekt Broukoviště v zámeckém parku a vydání mapy 
Naučné stezky Lysá nad Labem – Čelákovice 50.000 Kč. V rámci eko-
logického vzdělávání veřejnosti bylo ve spolupráci s občanskými 
sdruženími a fyzickými osobami uspořádáno celkem 8 akcí k tématu - 
Den Země, Mezinárodní slavnosti Labe, Den bez aut, Den stromu. Do 
městských Listů bylo předáno celkem 24 článků na téma ochrany přírody 
a krajiny.

Rostlinolékařská péče - zákon č. 147/1996 Sb. a zákon č. 326/2004 Sb.
Bylo evidováno celkem 20 chovatelů včel, vedeno 18 řízení ve věci 

šíření plevele, bylo provedeno 36 terénních kontrol.

Týrání zvířat - zákon č. 246/1992 Sb.
Byly uloženy 3 pokuty za přestupky - 5.000 Kč a byly vedeny další 

3 jednání s podezřením na týrání zvířat.

Ochrana ovzduší - zákon č. 86/2002 Sb.
Bylo vydáno 6 rozhodnutí o vyměření poplatku či stanovení záloh na 

poplatek pro střední zdroje znečišťování ovzduší, 43 sdělení ve věci 
nezpoplatnění zdroje znečišťování ovzduší, 1 rozhodnutí o vyměření 
poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší. Byl řešen 1 podnět 
ohledně ochrany ovzduší, je zpracovávána evidence zdrojů znečišťování 
ovzduší v programu SQL OVZDUŠÍ (v evidenci je 82 středních zdrojů 
a 29 malých zdrojů znečišťování ovzduší).

Nakládání s odpady - zákon č. 185/2001 Sb.
Bylo vydáno 13 rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s ne-

bezpečnými odpady (evidence vedena v programu ESPI), provedeno 
13 kontrol v provozech právnických osob a fyzických osob oprávněných 
k podnikání. Byly řešeny 3 stížnosti a podněty ohledně nakládání s od-
pady. Je vedena a zpracovávána evidence odpadů a způsobů nakládání 
s nimi v programu EVI (zpracováno 149 hlášení o roční produkci, 
celoroční průběžná evidence přepravy nebezpečných odpadů, původců 
odpadů v ORP – zpracováno 985 evidenčních listů přepravy).

Lesní zákon - č. 289/1995 Sb.
Správní orgán vedl 13 řízení o udělení výjimky z umístění stavby 

v ochranném pásmu lesa, byly vydány dvě výjimky z doby zalesnění 
a zajištění porostů. Dále bylo vedeno šest správních řízení, jedno dočasné 
odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, dvě o trvalém odnětí 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa, jedno řízení o pochybnostech, 
zda se jedná o pozemek určený k plnění funkcí lesa, odvolání z ustano-
vení odborného lesního hospodáře a povolení mýtní úmyslné těžby v po-
rostech mladších osmdesáti let.

V loňském roce bylo zjištěno usychání borových porostů. Na základě 
tohoto zjištění provedl Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivo-
sti, v.v.i., Lesní ochranná služba šetření. Závěrem bylo, že schnutí boro-
vic je způsobeno houbovým onemocněním cenangium ferruginosum 
a sphaeropsis sapinea. Vzhledem k tomu, že neexistuje obrana proti to-
muto poškození, pouze vytěžení a důsledné odstranění težebních zbytků, 
mohli jste se setkat s rozsáhlou těžební činností v letních měsících zej-
ména v oblasti Semic. Městský úřad při své činnosti spolupracuje 
s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy české republiky s. p. a 
odbornými lesními hospodáři.

Průběžně je prováděna kontrola dodržování vydaných rozhodnutí 
a dodržování ustanovení lesního zákona.

Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
- č. 149/2003 Sb.

Podle zákona o nakládání s reprodukčním materiálem bylo vydáno 
jedno potvrzení o původu reprodukčního materiálu a jedenkrát provede-
na kontrola při sběru reprodukčního materiálu.

Myslivost - zákon č. 449/2001 Sb.
Bylo vydáno 200 plomb a lístků o původu ulovené zvěře, 1 lovecký 

lístek. V roce 2010 byly vedeny 4 řízení o vydání zákazu vstupu do částí 

honitby, 2x souhlas s mimořádným lovem zvěře z důvodu výcviku 
lovecké upotřebitelnosti psů a 5x řízení o povolení lovu černé zvěře.

Správní orgán vedl řízení ve věci přestupku na úseku zákona o mysli-
vosti.

Ve spolupráci s MěÚ Nymburk a MěÚ Poděbrady proběhla v květnu 
hodnotitelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře spojená s doprovodným 
dětským programem. Dále byla uspořádána porada mysliveckých 
hospodářů a předsedů mysliveckých sdružení. Na správních poplatcích 
a pokutách bylo vybráno 4.000 Kč.

Rybářství - zákon č. 102/1963 Sb.
Celkem bylo vydáno 151 státních rybářských lístků, na správních 

poplatcích bylo vybráno 48.300 Kč.

Vodní zákon - č. 254/2001 Sb.
V uplynulém roce bylo vodoprávním úřadem přijato celkem 136 no-

vých podání. V rámci činnosti vodoprávního úřadu bylo dokončeno 
116 řízení.

Z toho bylo vydáno 7 stavebních povolení – vodovod, kanalizace, 
1 rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení, 1 rozhodnutí 
o odstranění stavby vodního díla (pozorovací hydrogeologický vrt), 
48 stavebních povolení a povolení nakládání s vodami – studny, 
DČOV, dešťové kanalizace, vsaky, odlučovače ropných látek a odlučo-
vače tuků, 5 dodatečných stavebních povolení na studny a nakládání 
s podzemními vodami, 1 rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního 
povolení a nakládání s vodami, 8 samostatných rozhodnutí k povolení 
k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami – odběry vod ze 
studní event. vypouštění vod, 1 rozhodnutí o prodloužení platnosti po-
volení k nakládání s vodami, 16 souhlasů dle § 17 vodního zákona 
se stavbami v záplavovém území, 5 kolaudačních rozhodnutí, 
29 kolaudačních souhlasů, 1 rozhodnutí o rekolaudaci vodovodní pří-
pojky na veřejný vodovodní řad, 1 schválení havarijního plánu, 
13 vyjádření dle § 18 vodního zákona, 6 závazných stanovisek dle znění 
§ 104 odst.9 vodního zákona. Na správních poplatcích bylo vybráno 
51.900 Kč.

Ochrana zemědělského půdního fondu -zákon č. 334/92 Sb.
Bylo vydáno 40 závazných stanovisek - souhlasů k odnětí zemědělské 

půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, pro výstavbu rodinných domů, ko-
munikací, revitalizaci vodního toku, zpevněné plochy pro podnikání, 
zahradní domky, 3 souhlasy s vedením nadzemní nebo podzemní trasy 
- plynové přípojky, výměna vodičů, přeložka STL.

Bylo vydáno 6 rozhodnutí, kterými byly předepsány peněžité odvody 
za trvalý zábor zemědělské půdy v kat. území Lysá nad Labem a Semice, 
v celkové výši 465.000 Kč.

Městská policie
Luděk Přibyl, ředitel MěP

V roce 2010 řešili strážníci městské policie celkem 5981 událostí. 
Z toho bylo řešeno 734 přestupků v dopravě, 115 přestupků proti 
veřejnému pořádku a 45 přestupků proti majetku. Dále bylo zadrženo 
29 pachatelů trestných činů, zjištěno 37 vraků vozidel a 4 černé skládky.

Strážníci předvedli ke správnímu řízení nebo na Policii ČR 38 osob.

Ve spolupráci s PČR bylo řešeno 276 případů. Na požádání orgánů 
státní správy a samosprávy bylo doručeno 64 doporučených dopisů. Při 
výkonu služby bylo zkontrolováno 718 podezřelých osob a Městským 
kamerovým dohlížecím systémem bylo zjištěno a objasněno 103 případů 
porušení zákona.

Rovněž strážníci zjistili 138 závad na veřejném osvětlení, 96 závad na 
dopravním značení a 62 záborů veřejného prostranství. Na závady 
veřejného osvětlení byla upozorněna fa. Václav Bílek, na závady do-
pravního značení upozorněni odbor Správy majetku MěÚ Lysá nad 
Labem a Správa údržby silnic Mnichovo Hradiště. Zábory veřejného 
prostranství byly řešeny s příslušným zakladatelem.



Při výkonu služby bylo odchyceno a umístěno do útulku celkem 
104 psů a koček.

Při zajišťování ochrany majetku osob a organizací, je na MěP Lysá nad 
Labem využíván Pult centrální ochrany (PCO), který monitoruje 110 
objektů (školy, podniky, prodejny, rodinné domy) na katastru města.

Mimo předešlou uvedenou činnost MěP Lysá nad Labem zajišťovala 
veřejný pořádek při konání výstav, různých sportovních a kulturních akcí. 
Dále zajišťuje výkon alternativních trestů v Lysé nad Labem. V roce 2010 
nedošlo v Lysé nad Labem k žádné mimořádné události.

Stávající počet strážníků je stanoven na 13 + 1. V roce 2010 jeden 
strážník ukončil pracovní poměr a na uvolněné místo po výběrovém 
řízení nastoupil p. Ing. Petr Moravec. Dále byla po výběrovém řízení 
přijata k městské policii sl. Vendula Jirotková.

Luděk Přibyl  ředitel městské policie

Strážník  Přidělený okrsek
Beneš  A - Byšičky, Dvorce
Ing. Moravec B - Litol II.
Kačík  C - Litol I.
Štusová  D - Lom
Rohlík  E - Sídliště
Ambrož  F - město – střed
Kaplan  G - Kačín
Vykydal  H - zámek
Skořepa  I - Školní nám.
Zitová  J - Klicperova
Zita  K - Havlíčkovo nám.
Baumgartner  L - nádraží

Rozpočtové příjmy za rok 2010 činily 583.436 Kč, z toho:
a)  Uložené blokové pokuty celkem: 197.600 Kč, z toho pokuty 
 nezaplacené k 31. 12. 2010 za 64.000 Kč - vymáháno formou 
 exekuce Finančním odborem MěÚ Lysá nad Labem a upomínkou
 ze strany MěP Lysá nad Labem
b) PCO: 385.836 Kč

Rozpočtové výdaje za rok 2010 dosáhly částky 6.295 tis. Kč, největší 
položku tvořily platy zaměstnanců 4.316 tis. Kč, sociální a zdravotní 
pojištění 1.469 tis. Kč, oděvy a obuv 101 tis. Kč, PHM 77 tis. Kč, opravy 
a údržba 136 tis. Kč, zbývající částku tvoří náklady na materiál, opravy, 
školení a služby.

Pokyny pro činnost MěP jsou plněny bez závad. Ze strany občanů ne-
jsou zásadní připomínky k práci MěP. V roce 2010 mezi nejčastější 
žádosti občanů v daných okrscích k příslušným strážníkům jsou 
upozornění na nefunkční veřejné osvětlení, poškozené dopravní značení, 
špatný stav komunikací, chodníků a veřejné zeleně, rušení veřejného 
pořádku v určité lokalitě. Zjištěné nedostatky z okrsků jsou pravidelně 
odstraňovány nebo předávány k dořešení kompetentním orgánům. Tyto 
nedostatky jsou přetrvávajícího charakteru.

Spolupráce mezi složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) 
je na velmi dobré úrovni. Městská policie spolupracovala v 92 případech 
s hasiči (Sbor dobrovolných hasičů Lysá n. L., Hasičský záchranný sbor 
Nymburk) a ve 172 případech s Policií ČR.

Jedním z hlavních úkolů MěP Lysá nad Labem je prevence kriminality, 

a to jak na úseku majetkových deliktů, tak i na úseku pořádku, bezpeč-
nosti silničního provozu a protidrogové prevence a to zejména formou 
komunikace s občany, zvýšenou kontrolou krizových míst a postu-
pováním zjištěných poznatků kompetentním orgánům. V rámci prevence 
kriminality bylo ve spolupráci s OO PČR Lysá nad Labem a SDH Lysá 
nad Labem uspořádáno na školním hřišti v Litoli a Lysé nad Labem „Set-
kání se složkami IZS“. V roce 2010 provedli strážníci městské policie 
spolu s příslušníky PČR besedy ve všech mateřských školkách v Lysé nad 
Labem. V měsíci květnu bylo do Lysé nad Labem zajištěno mobilní 
dětské dopravní hřiště, kde si děti vyzkoušely teoretické znalosti v praxi.

Obdobné besedy, zaměřené na mládež, proběhly rovněž na základních
školách. Dále byly provedeny besedy se seniory a to se zaměřením na
téma „Bezpečné stáří“.

V rámci větší informovanosti provozujeme na adrese www.mplysa.cz 
internetové stránky městské policie Lysá nad Labem, kde se mohou 
občané dozvědět víc o činnosti městské policie a zároveň zde zjistí, do 
kterého služebního okrsku spadá jejich bydliště, který strážník má okrsek 
přidělený a kontakty na něj.

Městská knihovna
Jitka Koníčková, zástupce ředitele

V Městské knihovně Lysá nad Labem bylo v roce 2010 registrováno 
18.396 návštěv čtenářů a 4.991 uživatelů internetu, naše webové strán-
ky navštívilo 6.428 uživatelů. Do knižního fondu přibylo 1.253 knih, 
88 DVD a odebíralo se 51 titulů periodik.

Bylo uspořádáno celkem 96 vzdělávacích a výchovných akcí, seminářů, 
odborných porad, besed a konzultací. Byly to např. informativní besedy 
pro žáky, studenty a učně, besedy pro děti z mateřských školek a Dětského 
domova, akce Týden knihoven, Čtení s čertem, besedy se spisovateli, 
pravidelné besedy o historii s PaedDr. Marií Kořínkovou, Noc s Anderse-
nem, Pasování prvňáčků na čtenáře, kurzy drátování, Pyžamová párty, 
semináře Trénování paměti, promítání divadelního představení Drahý 
Diego a následná beseda s herečkou Zdenkou Procházkovou, cestopisná 
beseda a autorské čtení s paní Annou Johanou Nyklovou a putování po 
Austrálii s Petrem Čerňanským.

Knihovna se letos zapojila do 13. ročníku NONSTOP čtení, letos na 
téma: Karel Hynek Mácha. Celý přenos byl vysílán do internetové sítě, 
kam se mohli posluchači z celého světa on-line připojit.

Knihovna se v září již posedmé prezentovala na Polabském knižním 
veletrhu. Velmi milým hostem byl spisovatel Ludvík Vaculík. Cena Po-
labského knižního veletrhu roku 2010 byla udělena za mimořádný přínos 
pro českou literaturu spisovateli Arnoštu Lustigovi.

Návštěvníci knihovny mají k dispozici 8 počítačů v Internetové 
studovně, kde mají možnost přístupu na internet, který mají registrovaní 
čtenáři zdarma. Dále nabízíme v dokumentačním středisku barevné 
kopírování, laminaci dokumentů, kroužkovou a tepelnou vazbu.

V průběhu měsíce listopadu proběhla zákonem stanovená revize kni-
hovního fondu včetně všech poboček.

V loňském roce knihovna nabídla širokou nabídku akcí, a to by nebylo 
možné bez nadšení a výborného pracovního týmu knihovnic a za fi nanční 
podpory Města Lysá nad Labem.
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