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Pranostiky:

Když není konec ledna
studený, únor to dvakrát
nahradí.

O sv. Fabiánu (20. 1.) 
bez kožichu ani ránu.

Je-li teplo v lednu,
sahá bída ke dnu.

Když v lednu včely vyletují,
to nedobrý rok ohlašují.

Vážení spoluobčané,
společně jsme novoročním ohňostrojem oslavili 

začátek nového roku 2010. Rád bych Vás informo-
val o tom, co nového chystá město na příští rok v ob-
lasti investic. Bude pokračovat druhá etapa rekon-
strukce Masarykovy ulice. Tato etapa zahrnuje úsek 
od Čechovy ulice až na Husovo náměstí. Vzhledem 
k možným archeologickým nálezům bude stavebně 
tato etapa rozdělena na několik menších podetap 
tak, aby docházelo k co nejmenšímu zatěžování 
občanů žijících a podnikajících na této ulici. Zahá-
jení druhé etapy je naplánováno na březen 2010 
a ukončení na září 2010. Druhou velkou investicí 
je dokončení zateplení školy J. A. Komenského. 
V rámci této akce dojde k výměně oken a zateple-
ní obvodových plášťů v pavilonech D, A, H, čímž 
bude dokončeno zateplení všech objektů a na nový
kabát bude čekat už jen kotelna školy. Zcela novou
investicí je výstavba nového separačního dvora, 
který je umístěn v areálu bývalé kotelny K-4 na síd-
lišti. Nový dvůr bude splňovat všechny příslušné
normy a umožní občanům města lépe a pohodlně-
ji separovat hodnotné složky odpadu. Po otevře-
ní nového dvora bude možné zavřít stávající nevy-

Co nového v roce 2010

hovující dvůr ve Frutě. Na výstavbu nového sepa-
račního dvora získalo město dotaci ze státního fon-
du životního prostředí ve výši 8 milionů korun. Dal-
ší akcí, která by měla potěšit především rodiče před-
školáků, je přístavba mateřské školy Čtyřlístek. 
Přístavbou vznikne 50 nových míst v mateřských 
školkách. Budeme se snažit, aby byla stavba dokon-
čena před začátkem školního roku 2010/2011.
Toto opatření by mělo pomoci v oblasti předškolního 
vzdělávání. Poslední významnou akcí, která začne 
v příštím roce, je doplnění kanalizací v lokalitách 
Družstevní, za Kruhovkou, Okrsek, U Cihelny, Jaro-
mírovy sady, Hrabanov a Lom. Vzhledem k fi nanční 
a časové náročnosti tohoto projektu bude realizace 
rozdělena do tří let 2010 – 2012. O konkrétním ča-
sovém harmonogramu této stavby budete včas in-
formováni. Na tento projekt získalo město Lysá nad 
Labem dotaci ze státního fondu životního prostře-
dí ve výši 23 milionů korun. Z drobnějších akcí lze 
mimo jiné jmenovat výměnu oken v objektu
č. p. 1318 školy B. Hrozného, generální re-
konstrukci tělocvičny ve škole J. A. Komenského,
dokončení rekonstrukce MŠ Pampeliška, opravu
chodníku v Čapkově ulici a pokračování vý-
stavby chodníků na hřbitově. Samozřejmě, že
i v příštím roce je naplánována další revitalizace
městské památkové zóny. Konkrétně se bude pokra-
čovat na rekonstrukci střechy muzea B. Hrozného,
v instalaci váz na zámecké ohradní zdi, dojde k re-
staurování dalších dvou soch ze souboru antických
bohů v zámeckém parku. V polovině roku by mě-
la být zahájena výstavba v areálu bývalé Fruty,
kde vyroste nový víceúčelový kulturní sál, bazén,
prostory pro poštu, hotel, podzemní parkoviště a ji-
né. Doufáme, že tento projekt povznese tuto
zanedbanou část města na kvalitativně vyšší úroveň.

V tomto roce seznámíme
tená e se zapsanými

kulturními památkami
v Lysé nad Labem.

Městská radnice
z r. 1747

Pokračování na str. 3
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7. zasedání zastupitelstva města 
se konalo 25. 11. 2009. Prvních 
sedm bodů ke schválení se týkalo 
věcných břemen, šest z nich bylo 
schváleno bez připomínek. U sed-
mého bodu, který se týkal věcného 
břemene při výměně azbestoce-
mentového vodovodního potrubí 
v ulici ČSA, chtěli zastupitelé 
vědět, které části komunikace 
se výměna týká. Místa upřesnil 
pan starosta a uvedl, že výměna 
proběhne při plánované rekon-
strukci uvedené ulice. V bodu č. 8 
zastupitelstvo schválilo smlouvu 
o poskytnutí dotace z Fondu život-
ního prostředí Středočeského 
kraje ve výši 2,77 mil. Kč. Část-
ka bude použita na rekonstrukci 
kanalizace v Masarykově ulici 
v roce 2010. Pan starosta veřejně 
poděkoval paní Chloupkové, která 
se o dotaci významně zasloužila. 
V dalším bodu bylo schváleno 
ponechání štěrku a umístění cyk-
lostezky na městských pozemcích, 
kde byla provizorní obslužná cesta 
při elektrizaci trati do Milovic. Na 
dotaz pana Ježka, jak se k návrhu 
staví soukromí vlastníci zbývají-
cích pozemků, pan starosta sdělil, 
že byli obesláni dopisem a čeká se 
na jejich vyjádření. Pokud budou 
i oni souhlasit, pak cyklostezka 
podél trati bude. Bod č. 10 přinesl 
schválení smlouvy se sdružením 
LysaFree. Dosavadní dobrá spolu-
práce bude pokračovat, byly upřes-
něny podmínky, které odpovídají 
technologickému pokroku. V bodu 
č. 11 referoval pan místostaros-
ta Sedláček o průběhu výběro-
vého řízení na dodavatele, který 
se bude starat o městskou zeleň 
a komunikace. Nabídky přišly od 
3 společností, jako nejpřijatelnější 
po fi nanční i kvalifi kační stránce 
vyšla společnost A.S.A. Praha 8. 
Hodnota zakázky na 4 roky činí 
28 mil. Kč. V bodu č. 14 se projed-
návala smlouva o dílo na vypra-
cování dokumentace na výstav-
bu nové budovy mateřské školy 
v Brandlově ulici. Dokumentaci by 
měla dodat společnost MS archi-
tekti z Prahy 10. Hodnota projektů 
je téměř 512 000 Kč, což by mělo 
být součástí daru společnosti  MS 
Development městu. V krátké ruš-
né diskusi kritizoval Ing. Gregor 
skutečnost, že neproběhlo výběro-
vé řízení a projekty uvedené fi rmy 
se mu zdají předražené. Z odpovědi 
pana starosty vyplynulo, že výstav-
ba MŠ nebyla dlouhodobě pláno-

vána a je v zájmu města postupovat 
co nejrychleji, aby výstavba mohla 
být zahájena na jaře 2010. Zadání 
tzv. „z ruky“ vybranému zájemci 
je možné, navíc MS Development 
už zpracovával přípravné studie 
a celková hodnota jejich daru měs-
tu činí 1,7 mil. Kč. Pan Houštecký 
potvrdil, že projektová dokumen-
tace v takovém rozsahu pro prove-
dení stavby je nutná a použije se při 
výběru dodavatele stavby. V násle-
dujícím bodu se upravoval rozpo-
čet na rok 2010. Pan Mgr. Fajmon 
kriticky zdůraznil jednu výdajovou 
položku, a sice náklady na svoz vel-
koobjemových kontejnerů. Nákla-
dy se meziročně zvýšily z 1,6 na 
2,7 mil. Kč, což je absurdní a nepři-
jatelné. Pan starosta potvrdil, že by 
v roce 2010 mělo dojít ke změně 
v organizaci sběru odpadů. Pan 
místostarosta apeloval na uvážlivý 
postup, protože je lepší platit svoz 
kontejnerů, než následně likvi-
dovat černé skládky. Také v bodu 
č. 16 se rozvinula rušná diskuse. 
Jednalo se o stanovení koefi cientu 
pro výpočet daně z nemovitostí pro 
rok 2010. Novelou zákona vláda 
daň zdvojnásobila a města mají 
určitý manévrovací prostor prá-
vě stanovením výše koefi cientu. 
Ten je pro Lysou stanoven na 1,6, 
Byšičky a Dvorce mají 1,0. Zastu-
pitelé za KSČM navrhli koefi cient 
snížit na 1,4. Ing. Firman, před-
seda fi nančního výboru, uvedl, že 
výbor provedl výpočty a domnívá 
se, že zvýšení daně nijak výrazně 
rozpočty domácností nezasáhne, 
a proto doporučil ponechat 1,6. 
V diskusi to jiskřilo, ale hlasová-
ní ukázalo, že 8 zastupitelů je pro 
zmírnění dopadu zákona na lidi
 a schválilo koefi cient 1,4, šest by-
lo proti a jeden se zdržel. Uklidně-
ní přinesl bod č. 17, v němž paní 
Ing. arch. Brychtová představila 
aktualizovaný Program Městské 
památkové zóny Lysá n. L. Mate-
riál slovem i obrazem popisuje, 
jak se bude v příštích 10 letech 
pokračovat v obnově historického 
jádra města. Dokument je výraz-
nou podporou při podávání žádos-
tí o fi nanční příspěvky na obnovu 
památek města, ale i soukromých 
objektů. V dalším bodu byla schvá-
lena veřejnoprávní smlouva s obcí 
Starý Vestec. Smlouva umožní 
strážníkům městské policie, aby 
dohlíželi na dodržování rychlos-
ti vozidel, která obcí projíždějí. 
V bodu č. 19 byla schválena part-

nerská smlouva mezi městem 
a Obchodní akademií Lysá nad 
Labem. Informativní zprávy byly 
dvě. První se týkala souhlasu k při-
jímání peněžitých darů pro ZŠ, MŠ 
a ZUŠ. Školy jednou za rok před-
loží zastupitelům přehled o získa-
ných darech. Druhou zprávou byl 
zápis z fi nančního výboru. Závě-
rečná diskuse byla velmi obsáhlá, 
trvala více než hodinu. Pro ilustraci 
uvádím pouze část diskutovaných 
témat: postup jednání o Domo-
vu pro seniory, úprava dopravy 
a parkování v Mírové ulici, při-
pravovaná paroplynová elektrárna 
u Mochova, vstup do zámeckého 
parku i v zimě, elektrizace trati do 
Milovic a oprava nádraží v Milo-
vicích, příprava stavby parkoviště 
u nádraží, petice z ulice 28. října, 
informační centrum, přemnožení 
holubů na Sídlišti, rušení nočního 
klidu. Po interpelaci Ing. Gregora 
bylo schváleno usnesení a poté pan 
starosta zasedání ukončil.

Pracovní zasedání zastupitel-
stva se konalo 26. 11. 2009. Na 
programu byl jediný bod – polož-
kové projednání rozpočtu na rok 
2010. V úvodu pan starosta vysvět-
lil zásady při sestavování nové-
ho rozpočtu. V původní variantě 
z října 2009 byly výdaje vyšší 
o 151 mil. Kč než předpokládané 
příjmy. Po několika kolech konzul-
tací a škrtání se dospělo k variantě, 
která byla zveřejněna na úřední 
desce a předložena zastupitelům. 
Postupně byly probrány téměř 
všechny položky rozpočtu a kaž-
dý ze zastupitelů měl možnost se 
individuálně vyjádřit. Po diskusi se 
dospělo k vyrovnanému rozpočtu 
ve výši 245,5 mil. Kč, který bude 
schvalován na zasedání zastupitel-
stva města 16. 12. 2009. 

23. jednání rady města se kona-
lo 30. 11. 2009. Program obsaho-
val 29 bodů, z nichž více než polo-
vinu tvořily pozemkové a bytové 
záležitosti. Pozitivní zprávu pro 
obyvatele přinesl bod č. 17, v němž 
bylo schváleno zachování ceny 
vodného a stočného ve stejné výši 
56,09 Kč/m³ i pro rok 2010. Ve 
dvou dalších bodech byly schvále-
ny drobné přesuny peněz v rozpoč-
tu města. V bodu č. 24 byla schvá-
lena směrnice, podle níž se bude 
vyřazovat neupotřebitelný majetek 
města a jeho příspěvkových orga-
nizací. Diskuse se rozproudila 
u bodu č. 28, v němž se projedná-
val zápis z Osadního výboru Byšič-

ky. Obyvatele pálí několik problé-
mů: kanalizace, doprava školních 
dětí, železniční přejezd u Karlova. 
O problémech se bude jednat 
na prosincovém zastupitelstvu. 
Závěrečná diskuse byla krátká 
a týkala se připravované návštěvy 
členů rady u seniorů v Domově na 
Zámku, během níž budou předány 
vánoční balíčky, a přerostlé měst-
ské zeleně, která na řadě míst způ-
sobuje nepřehlednost na komuni-
kacích a chodnících.

24. jednání rady města se ko-
nalo 8. 12. 2009. Program po-
sledního jednání rady v roce 2009 
byl naplněn 24 body. Zajímavým 
(a časově nejdelším) byl bod č. 5, 
v němž se vybíral dodavatel nové-
ho varného kotle pro Eurest. Na 
veřejnou zakázku došlo 12 na-
bídek. Rada se tímto problémem 
velmi podrobně zabývala a výsled-
kem je, že školní jídelna dostane 
2 kotle o objemu 250 litrů od čes-
kého výrobce ALBA Hořovice za 
celkovou sumu 328 000 Kč. Dal-
ší diskuse byla u bodu č. 7, kde 
se posuzovaly nabídky na pou-
kázkový systém k výplatě dávek 
v hmotné nouzi. Ze tří nabídek rada 
zvolila fi rmu Le Cheque Déjeu-
ner z Prahy 4, která bude vydávat 
poukázky v šekové knížce, opat-
řené fotografi í osoby, která dávky 
pobírá. Významně se tak ztíží zne-
užívání poukázek k jiným účelům, 
než k jakému jsou určeny. V bodu 
č. 14 se rada seznámila s návrhem 
na výměnu Osadního výboru Dvor-
ce. V lednu 2010 svolá pan staros-
ta dosavadní a nově navrhovaný 
výbor a podle výsledku jednání pak 
rada rozhodne o dalším postupu.
 V bodu č. 20 rada projednala návrh 
na opatření, která by měla přinést 
zklidnění dopravy v ulicích města. 
Rada se k tomuto tématu vrátí poté, 
co dopravně bezpečnostní komise 
materiál odborně posoudí. V dalším 
bodu se vybírali dodavatelé výpo-
četní techniky pro městský úřad: 
4 tiskárny a 2 skenery za 32 000 Kč 
dodá COPPEX z Prahy 9, 10 kusů 
PC za 180 000 Kč pak JPC z Lysé 
nad Labem. Poslední dva body byly 
věnovány termínům jednání rady 
a zastupitelstva města v 1. pololetí 
2010 a programu nadcházejícího 
zasedání zastupitelstva.

8. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 16. 12. 2009. Necelá 
desítka bodů slibovala rychlý prů-
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VýzvaCo nového...

Vodné a stočné

Vánoční stromečky

Odbor školství a kultury Měst-
ského úřadu v Lysé nad Labem 
vyzývá občanská sdružení, spor-
tovní a společenské organizace 
Lysé nad Labem, které celoročně 
pracují s dětmi do 18 let, aby nej-
později do 31. 1. 2010 podávali 
své žádosti o dotaci na činnost 
organizace pro rok 2010.

Formuláře žádostí jsou k dis-
pozici na odboru kultury nebo 
na webových stránkách http://
www.mestolysa.cz/odbory/od-
bor-skolstvi-a-kultury/formulare

běh, ale rozsáhlá diskuse program 
podstatně „nastavila“. V prvním 
bodu byl schválen prodej malého 
pozemku města, v bodu č. 2 zastu-
pitelé schválili fi nanční příspěvek 
20 000 Kč Chrámovému sboru na
nákup elektrických varhan. V dal-
ším bodu byla schválena plá-
novací smlouva s fi rmou RE-
ALIS z Prahy 2, které se tím 
po delším jednání otevírá ces-
ta k výstavbě inženýrských sítí 
v lokalitě Přední Doubrava (vpravo 
směrem na Milovice) a následnému 
prodeji asi 20 stavebních parcel. 
V bodu č. 4 přišel na pořad rozpo-
čet města na rok 2010. V půlhodi-
nové diskusi nebyly připomínky
ani tak k samotným položkám
a celkovému sestavení (osvědčila
se podrobná příprava na pracovní
schůzce zastupitelů), jako k připra-
vované stavbě MŠ v Brandlově uli-
ci, k zamýšlenému prodeji domu 
v Zahradní ulici a ke stavbě Do-
mova pro seniory. Nakonec se
zastupitelé shodli, že se sejdou 
po polovině ledna na dalším pra-
covním zasedání, kde budou uve-
dené body podrobně projedná-
ny. Vyrovnaný rozpočet ve výši
245 544 Kč byl schválen 12 hlasy,
2 zastupitelé se zdrželi. Krátce se 
diskutovalo k rozpočtovému výhle-
du na období 2011-2015. Výhled je 
koncipován jako základní kámen 
stavebnice, ke které se budou při-

kládat položky tak, jak se budou 
postupně vyjasňovat, např. dotace 
z různých zdrojů. Podstatně del-
ší diskusi vyvolala informativ-
ní zpráva o zápisu z Osadního
výboru Byšičky. Přítomní zástup-
ci výboru, J. Koštíř a G. Jílek, do-
stali možnost vystoupení. Pan 
Koštíř začal pochvalami: za zajiš-
tění autobusu pro školní děti, za 
„rozhýbání“ SÚS, která začala 
s kácením starých stromů po-
dél silnice u závodiště, za měst-
ský rozhlas, za zabezpečení kap-
ličky alarmem. Pak přišla na řadu 
kritika: požadují urychlenou in-
stalaci závor na přejezdu u Kar-
lova, v příštím roce by se měla in-
stalovat vánoční světelná výzdo-
ba i v Byšičkách, ale hlavní boles-
tí je dlouho slibovaná (a zatím ne-
realizovaná) výstavba čistírny od-
padních vod. Pan Jílek emotivně 
poukázal – a písemně doložil – na
vlekoucí se záležitost kanaliza-
ce. Podle něj liknavý postup rad-
nice zbytečně protahuje celou věc 
a požádal o urychlené vydání územ-
ního rozhodnutí, aby bylo možné 
zahájit jednání o dotacích. Pan sta-
rosta toto rozhodnutí přislíbil, ale 
současně dodal, že v právě schvále-
ném rozpočtu na rok 2010 není ka-
nalizace a ČOV Byšičky zahrnuta. 
Objevila se však nová technologie 
čištění splaškových vod, investičně 
velmi příznivá. Pokud se ukáže pro 

Byšičky jako vhodná, začne se o ní 
intenzivně jednat. Pan Ing. Otava 
doplnil informaci o montáži závor 
na železniční přejezd (náklady asi 
1,5 mil. Kč), na kterém za posled-
ních 5 let vyhasly 3 lidské životy. 
V relativně krátké době by se zde 
mohl osadit alespoň tzv. světelný 
práh ve vozovce, který řidiče va-
ruje mnohem intenzivněji, než bli-
kající světla. Další informativní
zpráva byla věnována dvěma peti-
cím občanů z ulice 28. října, zprá-
vu doplnil komentářem Ing. Gre-
gor. K petici o bezpečnostní situ-
aci uvedl pan starosta informace 
z jednání na Okresním ředitelství 
Nymburk. V případě petice kri-
tizující průjezd těžkých vozidel 
zmíněnou ulicí připravuje odbor 
správy majetku a investic návrh 
řešení, které musí být schváleno 
i Policií ČR. V diskusi opět zazně-
la celá řada témat. Prvním z nich 
byla dokončená I. etapa Masa-
rykovy ulice. Nová podoba ulice 
má ve městě příznivce i odpůrce 
a nejinak tomu je i v zastupitel-
stvu. Dále se hovořilo o budoucím 
využití areálu na Mršníku. Zájem 
mají rybáři, myslivci, veřejnost 
(o koupání). Pan starosta odpově-
děl, že se čeká na ofi ciální uzavře-
ní těžby písku, které po skončené 
rekultivaci provede Báňský úřad 
v Kladně. Pak bude vyhlášeno vý-
běrové řízení na další využití. Po-

Vážení a milí, v období celo-
roční rekapitulace a novoročních 
předsevzetí Vám děkuji za všechno 
dobré, co jste v uplynulém roce vy-
konali, za projevenou důvěru a dob-
rou spolupráci. Ať starosti z Vašeho 
života zmizí, ať radost a štěstí pro-
vází Vás každičkou chvíli, ať přátelé 
s dobrým srdcem jsou s Vámi na kaž-
dém kroku. Přeji Vám úspěšný vstup 
do nového roku, pevné zdraví, mno-
ho štěstí a rodinné pohody, osobních 
i pracovních úspěchů.

Jiří Havelka, starosta   

volení koupání je problematické 
s ohledem na elektrické vedení 
22 kV. Ing. Otava se věnoval po-
čtu parkovacích míst pro veřej-
nost v budoucím centru Sluníč-
ková zahrada, zdá se jich být 
málo. Pan starosta potvrdil, že zá-
konné normativy musí být do-
drženy. Do programu přispěl 
i jeden řidič taxislužby, který si 
byl stěžovat na postup městských 
strážníků a následné vyřizová-
ní přestupku na úřadě. Pan sta-
rosta stěžovateli vysvětlil, že věc se 
řeší ve správním řízení. Zastupitel-
stvo ani starosta nejsou oprávně-
ni zasahovat do řízení, které vede 
odbor dopravy jako orgán státní 
správy. Pokud stěžovatel nebude 
spokojen s výrokem, může se ob-
rátit na odvolací orgán. Dále pan 
Ing. Otava informoval o slavnost-
ním zahájení provozu na elektrizo-
vané trati do Milovic. Podle naplně-
ných vlaků se zdá, že přímé spojení se 
u Milovičáků „chytlo“ a mělo by se 
projevit snížením počtu parkujících 
aut u nádraží v Lysé. 

Po schválení usnesení pan
starosta poděkoval všem členům
zastupitelstva za aktivní přístup
a odvedenou práci za rok 2009,
popřál hezké prožití svátků, vše
nejlepší do roku 2010 a poslední 
zasedání roku 2009 ukončil.

Miloš Dvořák, 
tajemník MěÚ 

Tak jako každý rok žádáme ob-
čany města Lysé nad Labem o od-
kládání vánočních stromečků na 
stanoviště velkoobjemových kon-
tejnerů, odkud budou průběžně 
odváženy. Pokud budou stromeč-
ky odloženy jinde, nebudou zlik-

vidovány a budou vyzváni majite-
lé přilehlé nemovitosti k odklizení 
stromečku. Snažíme se touto ces-
tou ulehčit občanům likvidaci vá-
nočních stromečků.

Děkujeme za pochopení.
Odbor SMI

Vážení občané, chtěli bychom 
Vás informovat o svozu a platbě ko-
munálního odpadu v letošním roce.

Poplatek za svoz komunálního 
odpadu je stejný jako v roce 2009, 
tj. 450 Kč za osobu, děti do 6 let 
a důchodci od 70 let 390 Kč. Svoz 
odpadu i výměnu nádob nadále 
provádí fi rma A.S.A, spol. s. r. o., 
se sídlem v Čapkově ul. 598, Lysá 
nad Labem. Známky na popelnice 
se nevydávají, platnost má popelni-
ce s logem fi rmy.

Svoz komunálního odpadu 
a platba v roce 2010

První splátka inkasem v roce 
2010 proběhne v květnu, druhá 
splátka v září. První splátka v hoto-
vosti by měla být zaplacena do kon-
ce března, druhá splátka do kon-
ce září.

Rekreantům budou rozeslány 
složenky.

Dle Obecně závazné vyhlášky 
města č. 2/2009,  je každý občan 
povinen zaplatit poplatek za svoz 
odpadu.

odbor SMI

Pokračování ze str. 1

Vážení občané, dle rozhodnu-
tí Rady města byla schválena cena 
vodného a stočného pro rok 2010 
ve stejné výši jako v roce 2009.

Ceny budou navýšeny o 1% dle 
změny sazby DPH od 1. 1. 2010.

voda pitná:  27,50 Kč/m³ (vodné)
voda odpadní: 28,59 Kč/m³ (stočné)
celkem: 59,09 Kč/m³ + 1% (změna 
DPH)  =  59,68 Kč/m³

Odbor SMI

Vážení občané, dle rozhodnutí 
rady města byla schválena cena 
vodného a stočného pro rok 2010 
ve stejné výši jako v roce 2009.
Ceny budou navýšeny o 1% dle 
změny sazby DPH od 1. 1. 2010.

voda pitná: 27,50 Kč/m³(vodné)
voda odpadní: 28,59 Kč/m³(stočné)

celkem: 59,09 Kč/m³+ 1% (změna 
DPH)  =  59,68 Kč/m³

Odbor SMI 

Výzva
Odbor školství a kultury Měst-

ského úřadu v Lysé nad Labem 
vyzývá občanská sdružení, spor-
tovní a společenské organizace 
Lysé nad Labem, které celoročně 
pracují s dětmi do 18 let, aby nej-
později do 31. 1. 2010 podávali 
své žádosti o dotaci na činnost 
organizace pro rok 2010.

Formuláře žádostí jsou k dis-
pozici na odboru kultury nebo 
na webových stránkách http://
www.mestolysa.cz/odbory/od-
bor-skolstvi-a-kultury/formulare

Vážení občané, chtěli bychom 
Vás informovat o svozu a platbě ko-
munálního odpadu v letošním roce.

Poplatek za svoz komunálního 
odpadu je stejný jako v roce 2009, 
tj. 450 Kč za osobu, děti do 6 let 
a důchodci od 70 let 390 Kč. Svoz 
odpadu i výměnu nádob nadále 
provádí fi rma A.S.A, spol. s. r. o., 
se sídlem v Čapkově ul. 598, Lysá 
nad Labem. Známky na popelnice 
se nevydávají, platnost má popel-
nice s logem fi rmy.

První splátka inkasem v roce 
2010 proběhne v květnu, druhá 
splátka v září. První splátka v ho-
tovosti by měla být zaplacena do 
konce března, druhá splátka do 
konce září.

Rekreantům budou rozeslány 
složenky.

Dle Obecně závazné vyhlášky 
města č. 2/2009, je každý občan 
povinen zaplatit poplatek za svoz 
odpadu. 

Odbor SMI
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Blahop ání

„Velké myšlenky se rodí méně z velkého rozumu než
z velkého citu“. Fjodor Michajlovič Dostojevskij

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

99 let
Marie Pokorná

90 let
Karel Fišer

Růžena Mašindová

85 let
Květoslava Bradová

80 let
Blanka Mohauptová

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

Kurz drátování
Kurz se koná ve středu 6. a 20. ledna 2010 od 16.30 hodin.

Pokud máte možnost, přineste si malé štípací a tvarovací kleště.
Cena kurzu včetně materiálu je 50 Kč.

Toulky minulostí -
Putování Egyptem I.
Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou se koná

v úterý 2. února 2010 od 16.30 hodin.
Vstup ZDARMA! 

Beletrie pro dospělé: 
Elizabeth Peters - Strážkyně pod-
světí, Otomar Dvořák - Past na 
královnu, Ashley Carrington – 
Valérie,  Tomáš Zmeškal - Milost-
ný dopis klínovým písmen,  Joy 
Fielding - V pavučině vztahů,  Gina 
McKinnon - Pomóóóc! Měním 
se ve svou matku, Paulo Coelho 
- Vítěz je sám, Catherine Coutler - 
Kletba zelených očí,  Ken McClure
- Bezedná propast,  Robert Lud-
lum - Bourneova zrada,  Petr 
Štrompf – Práskač,  Vlastimil 
Vondruška - Pečeť smrti, Sandra 
Brown - Odražená střela,  Michael 
Palmer - Významný pacient

Naučná literatura pro dospělé:
Jaroslava Pokorná - Přehled čes-
ké výslovnosti, Robert Rohán 
- Krasavci fi lmového nebe, 
Jane M. Healey - Leváci a jejich 
výchova, Václav Veber - Ději-
ny sjednocené Evropy, Michael 
Nordmann - Nejlepší fotbalisté, 
AntiRatzinger, Václav Větvička 
- Mahagon, měsíček a špenát, 
Bohumil Černý - Příběhy z přísta-
vů, moří a oceánů, Velká turistická 
encyklopedie, Manželky preziden-
tů, Viktor Farkas - Průvodce nevy-
světlitelnými jevy, Iveta Toušlová 
- Toulavá kamera 9.

Beletrie pro děti:
John Flanagan - Hraničárův učeň, 
L. J. Smith - Upíří deníky,  Susan 
Cooper - Poklad na stromě, Adolf 

Dudek - O Popelce a jiné pohádky, 
Jeff Kinney - Deník malého pose-
routky, Alan Garner - Čarovný 
kámen Brisingamenu, Christoph 
Marzi - Malfuria, Karin Müller 
- Zaříkávač koní, Louise Dickson 
- Detektivní kancelář Ája a Ben, 
Thomas Brezina - Případ pro tebe 
a Klub Tygrů, Čítanka pro prvňáč-
ky, Jaroslav Němeček - Nádherné 
příběhy Čtyřlístku, Michael Scott 
- Vědma  

Naučná literatura pro děti:
Heda Bartíková - Starořecké báje, 
Luisa Nováková - Šlépěj královny, 
Jana Eislerová - Staré pověsti čes-
ké, Claire Llewellyn – Predátoři, 
Petr Čormej - Historie českých 
zemí, Joe Fullman - Kouzla a ma-
gie, Heda Bartíková - Egyptské 
pověsti, Ursula Lauster - Angličti-
na hrou 1, 2, Ivan Antoš - Objevuji 
svět

Výběr nových knih v MK

Pro děti:
Monstra vs. Vetřelci, Harry Potter 
a Princ dvojí krve, Doba ledová 3: 
Úsvit dinosaurů
Napětí:
Veřejní nepřátelé, Normal
Historické: 
Bathory
Horory: 
Poslední dům nalevo

Nová DVD  ve 
videopůjčovně

Omluva
Omlouváme se Tanečnímu klubu dospělých Lysá nad Labem
za chybné uvedení termínu konání plesu v kulturním programu 
a za pravopisnou chybu, která se objevila v Listech 12/2009.
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Dalším, koho vám, milí čtená-
ři, na stránkách Listů chceme 
představit, je člověk, který po-
myslná barevná sklíčka mozaiky 
života sbírá, skládá a zazname-
nává pro nás a další generace. 
Je jím kronikářka našeho měs-
ta paní Jitka Fialová. V Lysé se 
svou rodinou žije od roku 1998. 
Pochází z Kadaně, vystudovala 
stavební inženýrství a součas-
nou profesi se jí povedlo spojit 
s největším koníčkem – historií. 
A jak sama říká, nedoufala, že 
se to někdy stane. Na Středočes-
kém památkovém ústavu má na 
starosti opravy hradů a zámků
ve Středních Čechách. Volný čas 
tráví s rodinou, se kterou si zajde 
do divadla, na koncert či dobrý 
fi lm. Kromě toho ráda cestuje 
a přečte si historický román.

A jak dlouho je kronikářkou 
města Lysá nad Labem?

Před třemi lety jsem se seznámi-
la s paní doktorkou Kořínkovou, 
kdy jsem začala navštěvovat její 
přednášky o historii. A když už ze 
zdravotních důvodů nemohla dále 
kroniku vést, požádala mě, jest-
li bych ji od ní nepřevzala, což pro 
mě byla veliká čest. Ofi ciálně jsem 
byla kronikářem zvolena v listopa-
du 2008. Takže teď budu kroniku 
zpracovávat za druhý rok.

Jak se vám za tento rok kronika 
zpracovávala?

Za rok 2008 se mi to nedě-
lalo lehce, protože jsem nemě-
la akce zpětně připravené. Za 
rok 2009 se mi kronika bude 
zpracovávat mnohem líp, pro-
tože městské akce navštěvu-
ji, sbírám o nich materiály.
Takže by to teď pro mě mělo být 
jednodušší.

Co všechno tato práce obnáší, 
musíte být, jak se říká, u všeho?

Ne, protože v průměru jsou při-
bližně čtyři akce do týdne, a to se 
stihnout nedá. Vybírám si ty, na 
které mám čas a na které chodím 
ráda. Ta práce je dost časově ná-
ročná, protože si sbírám i podkla-
dy z Nymburska, z Listů a potřeb-
ný fotomateriál.

Kdo vám zajišťuje fotodokumen-
taci?

Fotím buď já nebo můj manžel, 
který mi pomáhá a podporuje mě.

Čím se kronikář musí řídit? Jsou 
nějaké požadavky od vedení města, 
které oblasti musíte postihnout?

Město konkrétní požadav-
ky nemá. Chce, aby kronika byla 
zpracována všeobecně. Ale je zá-
kon o kronikách, ve kterém se do-
poručuje, co všechno by se v kro-
nikách mělo objevit. Pokud bych 
se toho chtěla držet, tak by to byla 
práce na plný úvazek. Proto jsem 
se rozhodla, že si každý rok vybe-
ru nějakou oblast a o té se v kroni-
ce více rozepíšu. Za rok 2009 chci 
více napsat o sdruženích, sportov-
ních a společenských organiza-
cích. V letošním  roce se chci více 
věnovat mateřským, základním 
a středním školám. A snažím se 
sbírat i ty informace na základě zá-
kona. Chci, aby se v kronice odra-
zilo veškeré dění.

A jakou oblast vy osobně máte 
nejraději?

To se nedá říct. Já i moje rodi-
na jsme dost kulturně založení 
a chodíme na akce tradiční 
i nahodilé. Rádi navštěvuje-
me Lyský Montmartre, Špor-
kovy slavnosti, Polabské vari-
ace nebo velikonoční koncerty. 

Těch akcí je strašně moc a mys-
lím si, že jsou čím dál tím víc kva-
litnější. Určitě si tady vybere kaž-
dý. A když někdo řekne, že se 
v Lysé nic neděje, tak nemá prav-
du. Moc se zlepšila i kulturní
nabídka v lyském kině.

S kým spolupracujete a jak zís-
káváte přehled o dění ve městě?

Odbor kultury mi v předstihu 
posílá seznam akcí na daný mě-
síc, takže toho se držím. Pak sa-
mozřejmě z Listů a jsem v kontak-
tu se samotnými organizátory kul-
turních i sportovních akcí.

Jaký prostor můžete jednotlivým 
akcím v kronice věnovat, je to podle 
zákona nějak limitováno?

Není, záleží na kronikáři. Já se ke 
všemu snažím dávat co možná nej-
více příloh – od programů, přes 
výstřižky z novin až po fotografi e, 
aby si lidi mohli přečíst co možná 
nejvíc.

Jakou formou se vlastně v dnešní 
době kronika vede?

Já ji zpracovávám na počíta-
či, potom vytisknu a nechám svá-
zat, ještě k ní přikládám cédéčko, 
což je dneska standardní postup. 
Ale může se psát i ručně. Jedinou 
podmínkou podle zákona je to, že 
musí být na papíře, který je určený 
k archivaci.

Setkáváte se i s kronikáři z ji-
ných měst?

Loni v únoru bylo setkání kro-

nikářů na Výstavišti v Lysé nad 
Labem v rámci výstavy Regi-
ony České republiky, což bylo 
velmi zajímavé a psala jsem 
o něm i článek do Listů. Byl tam 
kronikář z Chebu, který píše 
a ilustruje kroniku ručně. Je však 
kronikářem na plný úvazek a měs-
to si ho platí.

Má běžný občan možnost do kro-
nik nahlédnout?

Ano, má. Buď za přítomnos-
ti kronikáře nebo může navští-
vit lyský archiv, kde jsou star-
ší kroniky uloženy. Ty za při-
bližně posledních deset let jsou 
k nahlédnutí na odboru kultury 
městského úřadu.

Začíná rok 2010, co byste na-
šemu městu a Lysákům do tohoto 
roku popřála?

Našemu městu aby vzkvéta-
lo, našim občanům v uspěchané 
době hlavně zdraví a pohodu.

A nějaké přání do budoucna?
Město by si určitě zasloužilo 

pořádný kulturní stánek, který, si 
myslím, v Lysé dost chybí.

A my popřejme paní kronikář-
ce, ať může do kroniky psát jen 
samé dobré zprávy. Nám všem 
pak, aby si jednou naši potomci 
při čtení kroniky řekli: „Lysá bylo 
a je město skvělých lidí a je dob-
ré zde žít.“

Jana Křížová (JzK)

Představujeme
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Kulturní kalendá leden 2010 

Podrobn jší informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátor .

8. 1. od 20.00 hodin
Abiďas
koncert benátecké kapely
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

12. 1. od 16.30 hodin
Tvořeníčko pro děti od 3 let
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

15. 1. od 10.30 hodin
Přednáška Mgr. Holubové 
na téma: Míčkování (facilitace)
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

15. 1. od 20.00 hodin
Zdena Košnarová a Léčba 
neklidem, Millonga for Tree 
(Vít Andršt a spol.)
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

16. 1. od 20.00 hodin
Vnitřní démon
divadelní zpracování novely 
Václava Hraběte „Horečka“ 
v podání DS Nová generace
Toušeň
www.luftkinoklub.cz

19. 1. od 16.30 hodin
Tvořeníčko pro děti od 3 let
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

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

21. 1. od 14.00 hodin
Vizážistka
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

22. 1. od 20.00 hodin
Pavel Fajt
koncert v rámci Hudebních 
sklepů
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

23. 1. od 19.30 hodin
3. reprezentační ples
pořádá Taneční klub dospělých
na Výstavišti
www.tkdlysa.estranky.cz

26. 1. od 16.30 hodin
Tvořeníčko pro děti od 3 let
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

30. 1. od 20.00 hodin
Atlantic Cable, Hissing Fauna, 
Sine Nomine (trojkoncert)
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

2. 2. od 16.30 hodin
Toulky minulostí:
putování Egyptem I.
beseda s PaedDr. Marií Kořínko-
vou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

6. 2. od 20.00 hodin
Authentic, With compliments
koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

19. 2. od 20.00 hodin
Pepa Nos
koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

26. 2. od 20.00 hodin
Ty syčáci
koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

V páteční podvečer jsme se 
opět sešli u zámecké kavárny. 
Ohně v koších příjemně plály, 
děti z Junáka nám svítily louče-
mi a i počasí k nám bylo vlíd-
né. Ustal déšť a cinkáním an-
dělských zvonečků nás přivítal 
Mgr. Jiří Hendrich, ředitel Domo-
va Na Zámku a zahájil tak další, 
dnes již tradiční „Zimní setkání 
u soch“. Dále k nám promluvil 
Mgr. Jiří Havelka, starosta
města, poděkoval přítomným 
za účast a po-přál všem příjem-
né prožití svátků. Následně vy-
stoupil hofmistr Seemann a hrabě 
Špork, kterého v projevu ke svému 
lidu vyrušili lapkové, kteří chtěli 
ukrást naše sochy. Naštěstí zasáhli 
mušketýři a zloděje dopadli. Poté 
jsme se šli společně ohřát do zá-
mecké kavárny, kde se o nás bez-
vadně staraly sestřičky z Domo-
va Na Zámku s paní Marií Žam-
povou. S úsměvem nás hostily po 
celý večer a přispěly tak k pohodo-
vé atmosféře. Vůně vánočky a zna-
menitého punče dotvářela kouz-
lo nadcházejících svátků. Věra 
Bodnárová, vedoucí odboru škol-
ství a kultury, seznámila přítom-
né s akcemi letošního roku. In-
formovala o získaných dotacích,
za něž byly zrestaurovány dal-

ší sochy v zámeckém parku, 
z části opravena střecha muzea 
B. Hrozného, Pomník padlých hr-
dinů na náměstí Bedřicha Hroz-
ného, vázy ze zámecké zdi a sdě-
lila nám, co město plánuje na rok 
2010. Dále následovala pouta-
vá přednáška dr. Kateřiny Adam-
cové o soše sv. Františka z ohrad-
ní zdi kostela sv. Jana Křtitele. Kdo 
četl listopadové „Listy“, mohl se 
o sv. Františkovi již mnoho zajíma-
vého dozvědět. Tak jen připomenu 
slova paní Adamcové, že se jedná 
o rané dílo Matyáše Bernarda 
Brauna, které mimo jiné potvrdil 

„Přepadení v zámeckém parku“

sám prof. Horyna (prorektor Uni-
verzity Karlovy v Praze a známý 
spisovatel – „Braunolog“). Socha, 
po prvním ohledání, byla v daleko 
horším stavu, než se původně zdá-
lo. Předchozí nešetrné zásahy způ-
sobily prohloubení degradace so-
chy a po odstranění nevhodných 
doplňků bylo dohodnuto, že již ne-
může dále zůstat v exteriéru. Po re-
staurování originálu bude nutné 
vyhotovení její kopie. 

Na závěr jsme si poslechli další 
zajímavosti o kamenných dílech od 
akademických sochařů, pana Voj-
těcha Adamce a Jiřího Kačera. 

Ač máme doma vánoční výzdo-
bu, první kousky cukroví, tak ne-
vím, jak pro Vás, ale pro mě „Zim-
ní setkání“ znamená nejen setká-
ní s milými lidmi, seznámení se 
s novými poznatky v oblasti kultu-
ry, ale je to pro mě příjemné zahá-
jení vánočních svátků. Ráda bych 
touto cestou poděkovala všem, kte-
ří se na této akci podíleli a součas-
ně děkuji všem, kteří si udělali čas 
a opět zavítali mezi nás. Věřím, že 
zde strávili příjemný večer.

Hana Nesměráková,
referentka odboru školství 

a kultury
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PROGRAM LEDEN 2010   Husovo nám stí 25, Lysá nad Labem, mob.: 773 625 007
kinoklub

AKCE

Pá 8. 1.
Abiďas: „gypsy band“
Nejtěžší ultra ska-funk z Benátek 
nad Jizerou...

Pá 15. 1. 
Zdena Košnarová a Léčba ne-
klidem
Hudba stylu intimní písničkářské al-
ternativy s prvky prokomponova-
ných ploch, improvizace, divných 
zvuků, chyb a ticha. Host: Millonga 
for Three (Vít Andršt a spol.)
 
So 16. 1.
Vnitřní démon

   
Hra o lásce, zradě, kariéře, ciga-
retách, alkoholu a o tom, co je 
člověk schopen udělat proto, aby 
byl spokojený. Hra Vnitřní dé-
mon ukazuje život náctiletých ta-
kový, jaký je, což může být někdy 
pohoršující. Je to úvaha nad tím, 
proč člověk páchá zlo a nebo věci, 
které by jindy vůbec neudělal.
Divadelní zpracování novely Vác-
lava Hraběte “Horečka” v podá-
ní Divadelního souboru NOVÁ 
GENERACE při T. J. Sokol Láz-
ně Toušeň. 
Vstupné: 70 Kč

Pá 22. 1.
Pavel Fajt: koncert v rámci 
Hudebních sklepů

Koncert moravského avantgard-
ního hudebníka, neortodoxního 
bubeníka, hudebního aranžéra 
a producenta evropského význa-
mu. Spolupráce s Ivou Bittovou. 
Vstupné: 80 Kč

So 30. 1.
Atlantic Cable, Hissing Fauna, 
Sine Nomine (trojkoncert) 

KINO

St 6. 1.
Aguirre, hněv Boží
Dobrodružné drama. Režie Wer-
ner Herzog. Hrají Klaus Kinski, 
Helena Rojo 
české titulky/100 min./SRN/1972

So 9. 1.
Oko ve zdi

Thriller. Režie Miloš J. Kohout. 
Hrají Karel Roden, Soňa Valento-
vá, Jürgen Prochnow.
česky/80 min./Česko, Slovensko/ 
2009

Ne 10. 1. od 15.00 hodin
Astro Boy
Akční animované sci-fi . 
česky/94 min./USA, Hong Kong, 
Japonsko/2009

St 13. 1.
Tři sezóny v pekle
Největší překvapení z řad fi lmů le-
tošního roku, vynikající retrosní-
mek. Režie. Tomáš Mašín. Hrají 
Kryštof Hádek, Karolina Gruszka, 
Jan Kraus, Táňa Pauhofová, Matěj 
Ruppert.
česky/110 min./Česko, Slovensko, 
Německo/2009

Čt 14. 1.
Protektor
Romantické drama. Režie Marek 
Najbrt. Hrají Jana Plodková, Ma-
rek Daniel.
česky/100 min./Česko/2009

St 20. 1.
Každý sám pro sebe a Bůh
proti všem
Alegorické drama. Režie Werner 
Herzog. 
české titulky/109 min./SRN/1972

Čt 21. 1.
Twilight sága: Nový měsíc
české titulky/130 min./USA/2009

So 23. 1. od 17.00 hodin
Mikulášovy patálie
Rodinná komedie. 
česky/91 min./Francie/2009

So 23. 1.
Samec
Romantické drama. Hrají Anne 
Heche, Ashton Kutcher.
české titulky/97 min./USA/2009

Út 26. 1. od 19.00 hodin
Arthur a Maltazardova pomsta
Animovaný. Režie Luc Besson.
česky/93 min./Francie/2009

Čt 28. 1.
Zemský ráj to na pohled
Mrazivá komedie režisérky Ireny 
Pavláskové (Čas sluhů) s Vilmou 
Cibulkovou, Terezou Voříškovou, 
Miroslavem Etzlerem a Ondřejem 
Vetchým.
česky/119 min./Česko/2009

So 30. 1. od 17.00 hodin
Zataženo, občas trakaře
Rodinný animovaný. 
česky/90 min./USA/2009

PŘIPRAVUJEME

Akce
6. 2. Authentic, With compli-
ments 
19. 2. Pepa Nos 
26. 2. Ty syčáci (Petr Váša a kapela)

Kino
11.2. Antikrist
23.2. Alvin a Chipmunkové 2

Pokud není uvedeno jinak za-
čátky od 20.00 hodin, před-
prodej na baru kinoklubu.

Rezervace míst prostřednic-
tvím sms na tel.: 773625007.

Sedadla nejsou číslována.

Předprodej vstupenek na akce 
v kinoklubu:
út – so, od 18 do 24 hod.

Možnost pronájmu sálu, klu-
bu a vybavení – informace na
lucie@luftkinoklub.cz.
www.luftkinoklub.cz

Velkoobchodního sklad barev a lak  v Ji icích, po ádá

Seznam zboží zašleme e-mailem, p ípadn  Vaše dotazy 
odpovíme telefonicky. Najdete nás v areálu bývalého 

statku v Ji icích.
Tel.: 325 575 240-1, 325 575 416, mobil: 602 304 969

e-mail: objednavky.jirice@panter-color.cz

Inventurní výprodej barev a lak ,
SLEVA 60 až 80% pro všechny!!!

Stále se Vám nedaří zhubnout?
Využijte služeb výživového poradce 

a sportovního dietologa!
- individuální i skupinové poradenství
- sestavení redukčního plánu
- úprava jídelníčku a výživová doporučení

Nově otevřená ordinace:
Zdravotní středisko č. p. 214, Lysá nad Labem

e-mail: renata.zapotocka@seznam.cz
tel.: 775 246 033
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V MŠ Čtyřlístek byla v rám-
ci spolupráce rodičů, dětí a škol-
ky vyhlášena soutěž o nejkrásnější 
adventní věnec. Rodiče se činili 
a věnců se sešlo opravdu mnoho. 
Fantazii se meze nekladly a tak bylo 
vskutku z čeho vybírat. Obdivovali 
jsme věnce z přírodních materiálů 
(smrkové, jedlové...), také ze suše-
ného ovoce, z oříšku. Dokonce byl 
věnec vyroben i z mechu a kapra-
dí jak od Křemílka a Vochomůrky 
z pařezové chaloupky. K nakousnu-
tí byly perníkové věnce, na kterých 
si maminky a jejich malí pomocníč-
ci nechali opravdu záležet.  Nechy-

Soutěž o nejkrásnější adventní 
věnec v MŠ Čtyřlístek

běly ani věnce z bonbonků a lízá-
tek. Nemalou pozornost si zaslou-
žil háčkovaný věnec, který společně 
s ostaními zdobil halu naší školky. 
Vítězem se nakonec stal každý zú-
častněný a odměnou byl malý mls 
a velký diplom. Vybrat ten jediný 
nejkrásnější se vážně nedalo, neboť 
překrásné byly opravdu všechny. 
Radost v dětských očích při přebí-
rání cen byla převeliká. Tímto děku-
jeme všem rodičům a dalším „ tvůr-
cům“ za krásné výtvory a těšíme se 
na další úspěšnou spolupráci.

K. Kaňková a Z. Galatíková,
učitelky MŠ Čtyřlístek

Poprvé jsme Mikulášskou u-
spořádali v loňském roce v pro-
storách našeho Mateřského cen-
tra. Vzhledem k vysokému zájmu 
dětí i jejich rodičů jsme požáda-
li Sokol, zda by nám letos nepo-
skytli pro uspořádání Mikulášské 
tělocvičnu. Tímto bychom chtěli 
všem zástupcům Sokola velice po-
děkovat, že nám umožnili koná-
ní Mikulášské v jejich tělocvičně, 
neboť kvalitní prostor byl jedním 
z předpokladů úspěšnosti této 
akce. Pro všechny návštěvníky by-

Mikulášská nadílka

Program leden 2010

Hernu máme otevřenou
každý všední pracovní den.

Pondělí:   9.00 - 12.00 hod.
Úterý:    14.00 - 18.00 hod.
Středa:    9.00 - 12.00 hod.
Čtvrtek: 14.00 - 18.00 hod.
Pátek:       9.00 - 12.00 hod.

PRO DĚTI
Yamaha Class – Hrátky s robátky (každou středu dopoledne)
– pro děti od 4 do 18 měsíců 
Yamaha Class – První krůčky k hudbě
(každé úterý odpoledne a ve středu dopoledne) 
– pro děti od 18 měsíců od 4 let
Hravé cvičení s hudbou a náčiním (každý čtvrtek dopoledne)
– pro rodiče a děti ve věku 1,5 až 2 roky
Hravé cvičení s hudbou a náčiním (každé úterý dopoledne)
– pro rodiče a děti ve věku 2 až 3 roky 
Tvořeníčko (každý týden v úterý odpoledne)
– pro děti od 3 let
Angličtina (každou středu odpoledne) 
– pro děti od 3 let
Hrajeme si s angličtinou anebo anglicky hravou formou
(každé úterý dopoledne) – pro děti od 3 let
Hravé cvičení pro předškoláky (každé pondělí odpoledne)
– pro děti od 4 do 6 let
Yamaha Class - Rytmické krůčky (každé úterý odpoledne)
– pro děti od 4 do 6 let
Miminkoviny (každý pátek dopoledne)
– pro maminky s dětmi od narození do 1 roku
PRO DOSPĚLÉ
Angličtina pro dospělé (každé úterý v podvečer) 
– pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé
Cvičení na míčích s hlídáním dětí (každý čtvrtek dopoledne)
Kalanetika s hlídáním dětí (každé úterý dopoledne) 
Kalanetika (každá středa v podvečer)
JÓGA neboli relaxační cvičení (každý čtvrtek v podvečer)
Miminkoviny (každý pátek dopoledne)
– pro maminky s dětmi od narození do 1 roku   
 
PŘÍLEŽITOSTNÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Každý všední pracovní den od 9.00 do 12.00 hodin
Děti budou hlídány „tetou“ s pozitivním přístupem k dětem; děti si 
budou moci nejen hrát, ale bude pro ně připraven i program jako 
v mateřské školce s tím, že se v rámci týdne budou děti věnovat kaž-
dý den jiné aktivitě (hudba, výtvarná činnost, tvoření, cvičení, mluve-
né slovo apod.)
 
UPOZORŇUJEME NA TYTO AKCE:
úterý 5. 1. 2010 TVOŘENÍČKO s Terezou
 – tvoření pro děti od 3 let
úterý 12. 1. 2010 TVOŘENÍČKO s Terezou
 – tvoření pro děti od 3 let
pátek 15. 1. 2010  PŘEDNÁŠKA Mgr. Holubové na téma: 
 Míčkování (facilitace) = fyzioterapeutická meto-
 da, s jejíž pomocí se dají odstranit různé zdravot-
 ní problémy jak dětí, tak dospělých
úterý 19. 1. 2010 TVOŘENÍČKO s Radkou
 – tvoření pro děti od 3 let
čtvrtek 21. 1. 2010 VIZÁŽISTKA
úterý 26. 1. 2010 TVOŘENÍČKO s Terezou
 – tvoření pro děti od 3 let

Více informací a aktuální oznámení na webových stránkách
 www.mcparnicek.cz

lo připravené divadelní předsta-
vení Liduščina divadla z Roztok 
u Prahy na téma Vánoc a vše, co 
k nim patří. Následně přišel mezi
děti a jejich rodiče Mikuláš s An-
dělem. Ať již naši nejmenší odříka-
li básničku, něco zazpívali či se
přišli s Mikulášem a Andělem jen 
pozdravit, každé z dětí obdrželo 
mikulášskou nadílku.

Děkujeme všem, kteří přišli 
a těšíme se na setkání s Mikulášem 
a Andělem opět v příštím roce.

Organizační tým MC Parníček
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„Nejsme profesionálové, ba 
ani amatéři. Přesto vám chceme 
předvést vánoční hru o tom, jak 
to asi tehdy probíhalo…“ Víc už 
Terezka ze svého úvodního slova 
povědět nestačila. Bočními dveř-
mi se totiž do kostela jako vel-
ká voda vhrnul divný neoholený 
mladík s igelitkou plnou prázd-
ných lahví a počínal si, jako by 
mu patřil celý svět. Dokonce i lidi 
v lavicích obtěžoval. Teprve po 
chvíli, jsme si my, diváci, uvědo-
mili, že představení právě zača-
lo. V tom rozpoznání nám pomo-
hl učený doktor Jesenský, který 
to podivné individuum poněkud 
zpacifikoval. Začal mu totiž vy-
právět vánoční evangelium.

První se dostali ke slovu mu-
drci. Počet jim sice úplně nese-
děl, ale Baltazar, který se zdr-
žel se svým velbloudem v oase 
u studny, je po chvíli dohnal, tak-
že mohli začít rozumovat. Vý-
počty klaply. Událost, která na-
vždy změní dějiny lidstva, je na 
spadnutí. Až se na nebi obje-
ví veliká hvězda, znamená to, že 
se věci daly do pohybu. Ten div-
ný mladík ale vůbec nedával po-
zor. V nestřeženém okamži-
ku dokonce vytáhl doktoru Je-
senskému z kapsy peněženku. 
A ty jeho nevhodné poznámky! 
Ani andělovo zvěstování Marii 
mu nebylo svaté. Trochu se zklid-
nil teprve, když se objevil císař 
Augustus s písařem Quintem.

V hospodě „U deseti ran“ bylo 
plno. Ale Lucretius Quintus, který 
mezitím odešel z císařských slu-
žeb a začal v Betlémě podnikat, 
se dal obměkčit a dovolil Marii 

s Josefem přespat ve chlívku. Slá-
ma tam sice hřála, ale hrozně jim 
muselo vadit prase, které tam měl 
ten neobřezanec spolu s volem 
a oslem. – Ačkoli na nás se to pra-
sátko z kulis docela hezky smálo. 
Sotva Marie porodila, nahrnulo se 
do chlívku plno pastýřů. Poslal je 
tam anděl. Když dorazili, Ježíšek 
zrovna usnul. Tak před ním ales-
poň poklekli a zašeptali: Spasiteli! 
Při této scéně dokonce zjevně zjih-
nul i ten divný, indiferentní kluk.

V Jeruzalémě zatím mudrci 
zjišťovali, jak dál. Herodes zrovna 
přemýšlel, co udělat, aby se pro-
slavil. Když slyšel, že se narodil 

Můžu i já?

nový židovský král, vzkypěl vzte-
kem. Takže jim moc nepomohl. 
Ale mudrci ho našli i bez něj a pře-
dali mu své dary. Lucretius Quin-
tus se ovšem projevil jako sketa. 
Jakmile zjistil, co se děje, rozbě-
hl se za Herodem do Jeruzaléma 
a všechno mu vyzvonil. Když se 
mečem ozbrojený Herodes v Bet-
lémě objevil, našel však v Quin-
tově chlívku jen osla, vola a pra-
sátko. A kousek dál stál ten divný 
kluk. Vlastně on už nebyl divný. 
A moc si považoval toho, že se 
i on mohl tomu děťátku poklonit. 

Premiéra tohoto vánočního kusu 
se konala na druhý svátek vánoční 

v lyském evangelickém kostele. Au-
torem byl „učený doktor Jesenský“, 
alias Terezka Provazníková. Devíti-
členný herecký ansámbl tvořila mlá-
dež sboru. Za roztomilou tři čtvr-
tě hodinou, proloženou hudební-
mi vstupy (kytara, klávesy, trubka), 
bylo několik desítek hodin zkoušek, 
výroba kulis, shánění rekvizit, bu-
dování pódia. Ale kdo si hraje, ne-
zlobí! Představení sledovalo asi 
80 diváků. Na bohoslužby by jich 
tolik určitě nepřišlo. Ačkoli ony to 
vlastně byly bohoslužby. Zvěstová-
ní, modlitba, zpěv, nic z toho tam 
nechybělo.

Emanuel Vejnar

Nelze se nepodělit o hluboký 
zážitek dnešního odpoledne, kte-
rý nám přinesl jako „Vánoční dar“ 
folklorní soubor „Šáteček“ ze Se-
mic. Tento soubor o počtu asi 
50 členů ve své činnosti rozdá-
vá radost již 25 let. Věkově je ne-
uvěřitelně rozdílný. Od 4 let asi do 
15-ti. Svým ustrojením je věr-
ný době narození Ježíše Krista. Ve 
13 hodin se rozezvučel velký sál 
v „Domově obyvatel na Zámku“ 
zpěvem koled. Plný sál obyvatel 
sedících na židlích a na vozíčkách 
odměňoval každé číslo potleskem! 
Děkování bylo upřímné. Od účin-
kujících i od vděčných posluchačů.

Terezie Procházková

Šáteček na zámku
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Archivní st ípky
Na počátku 90. let 19. stole-

tí byl katolický hřbitov v Lysé, le-
žící v místech dnešního parčíku 
na východní straně Komenské-
ho ulice, již téměř zaplněn. Město 
se tudíž muselo poohlížet po mís-
tě pro hřbitov nový, ovšem patrně 
s realizací nijak nespěchalo. Sa-
motnou myšlenku vystavění nové-
ho hřbitova tak muselo popostrčit 
svým přípisem okresní hejtman-
ství. A taky byla v prosinci 1891 
utvořena komise při městské radě, 
která měla vybrat to nejvhodnější 
místo. Zvolit to správné však ne-
byla lehká záležitost.

První návrh umisťoval nový 
hřbitov ke kříži při cestě na Vruti-
ci, který označoval dnešní křižo-
vatku Benátky-Lysá-Milovice. Po-
zemky zde patřily lyskému panství. 
Pan František Vodňanský jako al-
ternativu navrhnul pozemky pana 
Votavy „Za Koncem“ (ve směru 
na Stratov). Začalo se vyjednávat 
s panstvím, o půl roku později byla 
už situace jiná. Komise pro zbu-
dování hřbitova konečně začala 
naplno fungovat a v květnu 1892 
navrhla lokalitu jinou, a sice pole 
za evangelickým hřbitovem (tedy 
zhruba v místech dnešní obřadní 
síně). Při kalkulaci výkupní ceny 
však vyšla částka 1 800 zl., což 
přišlo zastupitelstvu jako částka 
značně vysoká. Tudíž ihned poja-
lo záměr využít nějaký obecní po-
zemek. Nejpříhodněji se jevila tzv. 

Višňovka, nacházející se severně 
od cesty na Starou Lysou. Tato ces-
ta tehdy vedla severně kolem zá-
meckého parku kolem tzv. Černých 
vrat dále k severovýchodu. Pod-
le obecního staršího Hynka Páva 
bylo toto místo „k zřízení hřbitova 
úplně způsobilé“. Rozhodnout měl 
však opět komitét.

Komitét však příznivce levnější 
varianty nepotěšil, protože vybral 
opět drahá pole za evangelickým 
hřbitovem. Pan František Vodňan-
ský se však rozhodl městu i nadále 
šetřit peníze, navrhl tudíž variantu
další, a sice „obecní zahradu 
u Bludnice, kteréžto místo by po 
přání občanstva velmi výhodné 
bylo, a pak [zahrada] obci velké-
ho užitku nenese a obec by tím zís-
kala“. Mudr. Rudolf Jedlička pro-
hlásil, že místo je sice způsobi-
lé, „však vzhledem toho, že třeba 
bude velkého nákladu na planýrku 
a úpravu místa toho, jest pro mís-
to prvnější“. Zastupitelstvo však 
Jedličku přehlasovalo s tím, že 
komitét má obhlédnout i tento 
prostor a kdyby se hodil, ihned za-
čít se stavbou.

„Komise k témuž účelu svola-
ná prozkoumala navržená místa 
obecní Višňovky a obecní zahrady 
u Bludnice a schledala obě mís-
ta pro hřbitov vzhledem polo-
hy a spodní vrstvy půdy za nedo-
statečnou a navrhla místo na far-
ním pozemku… nad evangelic-

kým hřbitovem v poloze Hraba-
novské“. Obecní pozemky opět se-
lhaly. Ovšem církevní orgány smě-
nu pozemků povolily a ta se mohla 
v květnu 1893 realizovat. Za po-
zemek na Hrabanově dostalo dě-
kanství „pozemek obecní na Louž-
kách za vojenskou maštalí“. Pak 
bylo třeba získat ještě některé sou-
kromé pozemky, aby se plocha bu-
doucího hřbitova patřičně roz-
šířila a scelila. To se podařilo ke 
konci roku 1893, kdy okresní hejt-
manství svolilo ofi ciálně k výstavbě.

Probíhající jednání o stav-
bě hřbitova inspirovala již na jaře 
1893 Jana Petržilku z Lysé, kte-
rý zažádal o založení „pohřební-
ho ústavu pro město Lysou a oko-
lí“. „Vzhledem toho, že v nejbližší 
době nový hřbitov zřízen býti musí 
a dosud v Lysé podobného ústa-
vu nestává, ačkoliv zájem míst-
ního obyvatelstva dosud potřebu 
k zřízení pohřebního ústavu neje-
ví“, hlasovalo pro jeho zřízení 13 
členů zastupitelstva a jeho vznik 
byl schválen. „Přičemž předseda 
upozorňuje, by zařízení pohřební-
ho vozu ponecháno bylo obci“.

Ještě bylo potřeba sehnat pro-
jekt. V roce 1893 na to stačil pou-
hý měsíc, od 29. listopadu 1893 do
1. ledna 1894, pochopitelně „s vý-
minkou, že žádná náhrada za ná-
kresy a rozpočty se neposkytu-
je“. Zakázku získal architekt Emil 
Prückner z Nymburka, stavitel 

nymburské sokolovny. Ten vypro-
jektoval dle požadavků města „hřbi-
tovní zeď, obydlí pro hrobaře se 
studnou, umrčí[!] komory, komo-
ry na nářadí a pytevnu[!]“. Stavbu
prováděl zedník Antonín Marek, 
který musel „z celé sumy převza-
tých staveb 10% kauce co záruky po 
2 roky u obecního důchodu po-
nechati…“ a opravit všechny zá-
vady při stavbě vzniklé na vlast-
ní náklad. Zatímco se pilně stavělo 
a upravovalo, městská rada usta-
novila prozatímního hrobaře, Karla 
Andresku s platem 50 krejcarů den-
ně a zdarma bylo poskytnuto „mís-
to na hřbitov pro israelity za stáva-
jícím novým hřbitovem katolickým 
ku straně severní“. 1. prosince 1894 
mohl předseda komise slavnostně 
oznámit, „že stavba hřbitova dospí-
vá ku svému ukončení a se ku kon-
ci roku letošního posvětí a 1. lednem 
1895 ku svému účelu odevzdá“. Což 
se také stalo. Pak už se jen řešily de-
taily, jako dodávka slavnostního po-
hřebního vozu za 700 zl. Matějem 
Nedomou, či urychlené dodání kří-
že zámečníkem Drimlem z Kostel-
ce nad Labem, kteréžto zakázky se 
poněkud opozdily. V létě 1895 byly 
též urgovány první nedodělky, opa-
daná omítka ze zdi a nedokonče-
né, leč zaplacené schody. Nový 
hřbitov začal naplno fungovat. 
Právě v těchto dnech slaví, je to 
přesně 115 let od jeho otevření.

PhDr. Michal Řezníček

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

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

Uzáv rka je vždy 5. dne v p edchozím m síci!

Sleva p i opakování inzerátu 3x a více - 20%!

P i platb  na fakturu uvád jte p i objednání faktura ní
adresu, I O a DI . Inzerci je možno zaplatit i v hoto-
vosti v pokladn  M Ú.

První desítky škol se v České re-
publice přihlásily k účasti na pro-
jektu Svačiny do škol. Děti tak do-
stanou zdravou svačinu přímo 
do třídy, aniž musí mít u sebe pe-
níze a rozhodně ji nezahodí do 
koše – samy si ji totiž objedna-
jí na internetu, podle své chuti.

Možná patříte k rodičům, kteří 
vybaví svou ratolest každé ráno do-
mácí svačinkou. Možná jste rodi-
čem, který dítěti místo svačiny dá 
„na svačinu“. Ať už patříme ke kte-
rékoliv skupině rodičů, často zjistí-
me, že domácí svačina zůstala ne-
dotčená v aktovce, nebo že z ran-
ní dvacetikoruny zbyl v zadní kapse 
kalhot zmačkaný obal od čokoládo-
vých tyčinek. Přitom právě na snídani 
a svačině závisí energetické poměry 
v dětském organismu během školní 
výuky – a od nich se odvíjí například 
míra pozornosti či základy budoucí-
ho zdraví.

Dopřát dětem zdravou svačinu, 
dodat ji zaručeně čerstvou až do ško-
ly, aniž by děti musely mít při sobě 
peníze a udělat ze svačiny zábavu je 
cílem projektu Svačiny do škol, kte-
rý v České republice právě startuje. 
Rodiče mohou dětem svačiny před-
platit převodem na bankovní účet, 
složenkou, nebo přes systém PaySec 
a děti si na internetu svačinu samy 
vyberou a objednají, klidně na den, 
týden nebo i měsíc dopředu. Zdra-
vou svačinu dostanou až do třídy,
přímo z výrobny, čerstvě připrave-
nou.

Celý objednávkový systém je pří-
stupný z internetové adresy www.
svaciny.eu. Děti si mohou vybírat 
ze sladkých i slaných svačin, salá-
tů, jogurtů. Rodiče mohou mít jis-
totu, že jejich dítě svačí – a že sva-
čí zdravě.

Alexandr Bílek,
autor projektu Svačiny do škol

Svačí vaše dítě ve škole? A víte co?
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VÝCHOVA A VZD LÁVÁNÍ PRO ŽIVOT V ENVIRONMENTÁLNÍ OBLASTI
CZ.1.07/1.1.06/01.0030

Protože se naší St ední škole od vního a gra ckého designu nebojíme pro-
jekt , byla v roce 2008 vypracována projektová žádost a v lednu 2009 zahájena
realizace projektu Výchova a vzd lávání pro život v environmentální oblasti.
Nejd ležit jší aktivitou projektu, který je zam en na ekologické vzd lávání žák ,
je vytvo ení výukového modulu pro žáky st ední školy. Další nemén  d ležitou ástí
projektu je realizování akcí školního plánu EVVO, a tak b hem prvních devíti m sí-
c  žáci naší školy navštívili Planetárium hlavního m sta Prahy, zú astnili se progra-
mu se zoolektory v ZOO Dv r Králové, spali pod širákem v p írodní rezervaci Tou-
lovcovy Maštale, byli na dvoudenní exkurzi ve vodní a jaderné elektrárn , napsali
úvahu s tématem  zpracování starých elektrospot ebi , vytvo ili modely na akci
Ekood v 2009, strávili p t dní ve St edisku ekologické výchovy v Old ichov  v Há-
jích a aktivn  se zú astnili ekologických her na adapta ním kurzu prvních ro ník .
Celkem bylo podpo eno 157 žák  školy. B hem m síce zá í byla dokon ena nová
p írodov dná u ebna.

 studijní obory:  Od vní design
Gra cký design
Od vní technik

 nástavbové studium:  Podnikání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky

ST EDNÍ  ŠKOLA OD VNÍHO A GRAFICKÉHO DESIGNU,
Lysá nad Labem, Stržišt  475



1/2010 LISTY města Lysé nad Labem 13

Evropský projekt Comenius 
má za cíl rozvíjet spolupráci 
škol různých zemí Evropy, u-
možnit poznání země, její kul-
tury, historie, systému vzdě-
lávání a rovněž upevnit a pro-
hloubit jazykové dovednosti žá-
ků. V rámci koncepce Come-
nius školy spolupracují na
společném projektu a reali-
zují návštěvy v partnerské 
zemi.

SŠ OGD – Střední škola oděv-
ního a grafi ckého designu v Lysé
nad Labem v rámci projektu Co-
menius spolupracuje s partner-
skými školami ve Francii v Mar-
seille a Polsku ve městě Sosno-
vec. Obě školy jsou obdobného 
zaměření jako naše škola - střední 
odborné školy připravující žáky 
pro práci v oděvním průmyslu 
a v odvětví designu módy. Společ-
ný projekt je zamě-řen na pozná-
ní tradičních oděvů jednotlivých 
zemí – provensálské kroje, polské 
kroje a české kroje.

Během společné práce na pro-
jektu se studenti seznamují nejen 
s tradičními oděvy partnerské 
země a daného kraje, ale rovněž 
navrhnou a zrealizují model, 
vycházející z prvků tradičních kro-
jů. Práce studentů bude prezento-
vána na módní přehlídce, která 
se na závěr projektu uskuteční 
v České republice v Lysé nad 
Labem a bude organizována 
SŠ OGD.

První návštěva partnerských 
škol proběhla poslední listopado-
vý týden ve Francii. Čeští a polští 
zástupci byli přijati hostitelskou 
školou v Marseille.

Marseille je  významný přístav 
Středomoří a město tuto skuteč-
nost odráží. Je směsicí národností 
a etnik, místem, kde z lodí vystu-
povali uprchlíci utíkající ze svých 
zemí před válkou a pronásledová-
ním. Francie byla vůči těmto při-
stěhovalcům velkoryse otevřená, 
a proto dnes tvoří vysoké procento 
obyvatel Marseille právě imigranti. 
Město je rozděleno na průmyslové 
severní čtvrtě a rezidenční jižní 
čtvrtě. Sever obývají imigranti, na 
jihu se usadili ti, kteří mají dobrou 
práci a dobrý výdělek. Střed města 
je starý přístav s honosnými domy 
z 19. století. Pohled na město 
z výšky je krásný. Z jihu je Mar-
seille lemována modrým mořem 
a ze severu zelenými kopci. Upro-

střed této přírodní scenérie se roz-
prostírá mraveniště bílých domů 
a červených střech města. 

Francouzská škola připravi-
la bohatý program. Zahrnoval 
vzájemné seznámení žáků, před-
stavení školy, prohlídku města, 
návštěvu Avignonu, muzeí tra-
dičních oděvů a také společnou 
práci studentů francouzské, čes-
ké a polské školy v krejčovských 
dílnách. Francouzské student-
ky byly velmi milé a už během 
prvního dne navázaly přátelství 
s našimi studentkami. Rozdílnost 
jazyků nebyla bariérou, potvr-
dilo se, že Francouzi rádi mluví 
francouzsky a angličtina nebývá 
jejich silnou stránkou, ale záro-
veň jsou otevření komunikaci 
a ochotně zjišťují, jak se co řekne 
česky a polsky. Při prohlídce školy 
jsme měli možnost vidět učebny 
odborných i teoretických předmě-
tů, dílny, umělecké ateliéry, třídy 
pro výuku výpočetní techniky 
a jazykové učebny. Francouzská 
škola nám rovněž připravila před-
vedení provensálského kroje, s ná-
zornou ukázkou všech částí, z nichž
se kroj sestává, i způsobu, jak 
se obléká. Tradiční kroje bývají 
někdy velmi náročné na zhoto-
vení, i dnes jsou ručně prošívané 
a jejich ušití může trvat i několik 
měsíců při osmihodinové práci 
denně. Tradiční oděvy se liší podle 
krajů, podle profese, pro niž jsou 
určeny, i podle společenské vrstvy.

Při návštěvě Avignonu, papež-
ského města a města se známým 
avignonským mostem, končícím 
v půli řeky, nám průvodkyní byla 
paní Nougier, oblečená v tra-
dičním kroji. Díky tradičnímu 
oblečení naší průvodkyně jsme 
se opravdu cítili jako v Provence. 
V Avignonu jsme navštívili dvě 
muzea věnovaná tradicím, zvyk-
lostem a způsobům odívání v Pro-
vence. Obdobné muzeum jsme 
prošli i v Marseille. 

Několik dní pobytu uteklo 
v nabitém programu, před od-
letem jsme ještě stačili navštívit 
vánoční trhy a plni dojmů jsme 

Studentky módního designu v Marseille

se vraceli  do České republiky. 
Měli jsme příležitost poznat 

jinou zemi, která stejně jako my 
je součástí Evropy, a doufáme, 
že i návštěva francouzské a pol-
ské školy v České republice, kdy 
se hostitelem stane Střední ško-
la oděvního a grafi ckého desig-
nu v Lysé nad Labem, přispěje 
k poznání naší země, její historie, 
kultury a tradic a prohloubí navá-
zaná přátelství a spolupráci mezi 
studenty i učiteli francouzské, pol-
ské a české školy.

Ing. Eva Küblbeková,
učitelka anglického jazyka,

SŠ OGD Lysá nad Labem 



              1/2010 LISTY města Lysé nad Labem14

V úterý 24. listopadu 2009 se 
v Jihlavě konala prestižní soutěž 
studentů středních odborných škol
s názvem Mladý módní tvůrce
2009. Tradičně se tohoto klání 
zúčastnila i lyská škola – Střední 
škola oděvního a grafi ckého desig-
nu. Novinkou letošního ročníku 
bylo propojení soutěže oděvních, 
kadeřnických a kosmetických škol. 
A tak se v jedné budově hemžily 

Jihlavské trofeje do Lysé nad Labem

krásné modely, nápadité líčení 
i zajímavé účesy. Každý kdo měl 
možnost vidět soutěž na vlastní oči, 
si přišel na své.

Zaměřme se však na soutěžní 
disciplíny oděvní. V pěti katego-
riích se utkaly celé kolekce, další tři 
byly určeny pro samostatné modely. 
A aby vše proběhlo podle pravidel, 
byly soutěžní modely anonymní, 
značené pouze čísly, takže jste se 

Ve středu 2. 12. 2009 byl pozván 
žák naší školy Karel Jinda (3.M) 
do Divadla ve Slaném na slavnost-
ní Ocenění žáků a studentů za 
úspěšnou reprezentaci Středočes-
kého kraje na soutěžích a přehlíd-
kách ve školním roce 2008/2009. 
Karel si své ocenění vydobyl svým 
skvělým 1. místem v celostátní 
soutěži Prostějovská zlatá jehla. 
Setkání úspěšných žáků a stu-
dentů s představiteli Středočes-

kého kraje a slavnostní předávání 
cen bylo doprovázeno kulturním 
programem a občerstvením. 

Je to pro naši školu velká čest. 
Všichni gratulujeme a věříme, že 
i v tomto školním roce naši studen-
ti v soutěžích uspějí a bilancování 
bude stejně radostné jako nyní.

Dana Strnadová,
vyučující odborných předmětů

na SŠ oděvního a grafi ckého 
designu v Lysé nad Labem

Pocta pro žáky a studenty 
za vynikající reprezentaci
Středočeského kraje

až na konci dozvěděli, která škola 
získala diplomy, zlaté poháry a hod-
notné ceny. 

Naše škola navázala na loňské 
úspěšné tažení. Získali jsme první 
místa v kategoriích Sportovní odě-
vy a Safari - život zvířat. Druhá 
místa ve svých kategoriích získaly 
společenské šaty a oděvní doplňky 
inspirované sportem, třetí místa 
klasické oděvy, další model Safari 
- život zvířat a ještě jednou oděvní 
doplňky. V silném obsazení třice-
ti modelů kategorie Eko oděv se 
neztratila ani naše Královna ha-
zardu, oceněná na pěkném čtvrtém 
místě. Studenti uplatnili velkou 
míru tvůrčí fantazie a řemeslného 
umu, aby z plastů, které byly v této 
kategorii předepsány jako materiál, 
vznikla nepřehlédnutelná večerní 
róba.

V celkové konkurenci 19 škol se 
při slavnostním dekorování naše 
jméno vůbec neztratilo, právě nao-
pak! Věříme, že si všichni soutěž 
užili, a už teď se těšíme na příští 
ročník. 

Přejeme mnoho fantazie při další 
práci!

Renáta Pušová, DiS. 
a PhDr. Vlasta Kočová

Dne 16. listopadu 2009 žáci 
4. ročníků Obchodní akademie
v Lysé nad Labem poznávali ne-
dávnou historii prostřednictvím 
vzpomínek pamětníků. Pánové
Oldřich Závodník a Vladimír Ko-
leška vyprávěli o událostech, které 
zažili v době 2. světové války a pan 
Bedřich Stehno přiblížil 50. léta 
a dobu po roce 1968. Studenti dále 
shlédli fi lm, který vznikl v rámci 
projektu Příběhy bezpráví, jehož re-

Historie očima pamětníků
na Obchodní akademii

alizátorem je společnost Člověk v tís-
ni a Česká televize. Celý program 
připravila paní Zuzana Žantovská 
a besedu vedla paní Marie Kořín-
ková.

Studenty informace podané tou-
to formou zajímají daleko více než 
klasický výklad ve vyučovací hodině, 
a proto si je i lépe zapamatují. 

Děkuji všem besedujícím a obě-
ma organizátorkám.

Ivana Dvořáková, ředitelka školy

nabízí od II. pololetí (od února) možnost obsazení volných míst 
v již probíhajících kurzech AJ, ŠJ, FJ, IJ, NJ. 
V případě dostatečného zájmu i otevření kurzů nových.  
 
Bližší informace:
AJ, RJ- kontaktní osoba: Mgr. Petr Otradovský, tel.: 728 678 993
e-mail: p.otradovsky@seznam.cz
NJ, FJ, IJ, ŠJ , ČJ pro cizince a AJ pro děti – kontaktní osoba: 
PhDr. Dana Papáčková,  tel.: 325 551 882, 602 620 151, 
e-mail: d.papackova@seznam.cz
Ceny: dospělí 90 Kč/hod, studenti a žáci II. stupně 70 Kč/hod, 
I. stupeň 60 Kč/hod, předškoláci 50 Kč/hod, senioři 40 Kč/hod, 
individuální výuka 300 Kč/hod 
Kurzovné se platí na půl roku dopředu.

Výuka jazyk ,
apkova 508, 289 22  Lysá n. L.

(nádražní budova, I. patro, vstup od zastávek autobusu)

Motto: „Kolik jazyk  znáš, tolikrát jsi lov kem!“
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Stalo se již tradicí, že o bronzo-
vé předvánoční sobotě otevírá svoje
dveře potenciálním studentům a je-
jich rodinným příslušníkům Ob-
chodní akademie v Lysé nad 
Labem. I letos, přes existen-
ci internetu a dalších informač-
ních zdrojů (burzy škol apod.), 
se opět ukázalo, že hodně li-
dí dalo především na přímou zku-
šenost a přišli či přijeli se podí-
vat na školu, kterou si vyhléd-
li, osobně. Měli tak možnost vi-
dět prostředí, kde stráví dal-
ší čtyři roky života, poznat se 
s budoucími vyučujícími, sezná-
mit se programy studia v obchod-
ní akademii i v ekonomickém ly-
ceu, prohlédnout si učebnice, vy-

Den otevřených dveří na Obchod-
ní akademii v Lysé nad Labem

zkoušet si výuku psaní na klávesni-
ci, dozvědět se o tuzemských i za-
hraničních praxích a mezinárod-
ních projektech, které na škole pro-
bíhají nebo se připravují. V nepo-
slední řadě se na vše, co je zajímalo, 
mohli vyptat samotných studentů, 
kteří je po škole obětavě a zasvěce-
ně provázeli. 

Další možnost pak měli také na 
počátku ledna, kdy se na rozdíl od 
sobotního termínu mohli zúčast-
nit i vyučovacích hodin. Pro ty, kte-
ří nestihli ani jeden z těchto termí-
nů, máme dobrou zprávu – po tele-
fonické domluvě k nám mohou při-
jít i se svými rodiči kdykoli až do při-
jímacího řízení.

Mgr. Alena Šmídová

Výuka jazyk ,
apkova 508, 289 22  Lysá n. L.

(nádražní budova, I. patro, vstup od zastávek autobusu)

Motto: „Kolik jazyk  znáš, tolikrát jsi lov kem!“

Nové kurzy od února 2010!

Výuka probíhá hravou formou (hry, písničky, básničky, soutěže, 
tanečky, malování…). První 2 hodiny zkušební, vhodné pro děti 
od 4 let.
Kontaktní osoba: PhDr. Dana Papáčková, tel.: 325 551 882,
602 620 151, e-mail: d.papackova@seznam.cz

Cena kurzu: 50 Kč/hod
Kurzovné se platí na půl roku dopředu.

Kurzy anglického a německého jazyka
pro děti předškolního věku

do 1. třídy pro školní rok 2010 
– 2011 v ZŠ J. A. Komenského
Lysá nad Labem v úterý 2. února 
a ve středu 3. února 2010 od 13.30 
do 17.00 hodin, PAVILON B

Zápis s Křemílkem a Vochomůrkou

Dne 10. 11. 09 se třídy 9.C 
s paní učitelkou Sedlářovou 
a 6.A s paní učitelkou Borec-
kou ze ZŠ B. Hrozného vydaly 
na exkurzi do kolínské automo-
bilky TPCA. Muselo se vstávat 
brzy ráno, aby se v 7.06 mohlo 
vlakem vyrazit směr Kolín. Mís-
ta ve vlaku si žáci sice museli vy-
bojovat, ale cesta proběhla skvěle. 
I když jsme jeli podle plánu, au-
tobus do TPCA nám ujel... Tak 
jsme nasedli na zpáteční vlak 
a vrátili jsme se o dvě stanice zpát-
ky do Veltrub. Do automobilky 
jsme z Veltrub museli ujít pár ki-
lásků. I když malá procházka neu-
škodila, byli jsme rádi, že už jsme 
na místě. V automobilce jsme 
dostali helmy, ochranné brýle 
a něco jako vysílačky. Jakmile 
byly předměty rozebrány, rozděli-
li se žáci na dvě skupiny a nahrnu-

Návštěva v TPCA Kolín
li se do dvou vozíčků. Projeli jsme 
sklad jednotlivých dílů, pak jsme 
pozorovali linky, kde se montu-
jí motory atd. Projeli jsme i sva-
řovnou, kde bylo plno svařovacích 
robotů a pak jsme viděli pracovat 
jeřáby tzv. Godzily, které zdvihají 
auta do 1. patra, čímž se ušetřila 
plocha celého podniku. Prohlídka 
trvala něco okolo 45 minut a byla 
velice naučná. Jen nám přišlo tro-
chu líto, že jsme se nemohli podí-
vat do lakovny, ale tam se může 
jít jen v ochranném obleku. Zpět 
do Kolína jsme už jeli autobusem. 
V Kolíně jsme dostali menší roz-
chod na svačinu a pak jsme se 
vrátili domů do Lysé nad Labem, 
všichni plni dojmů a skvělých zá-
žitků. Myslím si, že můžu říci za 
všechny, že jsme si tento výlet do-
konale užili.

Nikol Košík Kotršálová, 9.C

Přineste s sebou rodný list dítěte, 
kartu jeho zdravotní pojišťovny 
a svůj občanský průkaz. 
O odklad školní docházky lze s po-
tvrzením lékaře zažádat ředitelku 
školy předem nebo v rámci zápisu.
Náhradní termín zápisu po indivi-

duální dohodě s vedením školy na 
telefonu 325 551 220, 736 629 487 
nebo mailu info@zsjaklysa.cz.
V době zápisu proběhne na naší 
škole prezentace fi rmy STABILO 
(ergonomické pomůcky pro psaní) 
pro rodiče budoucích prvňáčků.

Do našeho velkoobchodního skladu v Ji icích,

kvalitní pracovníky na pozici skladník a fakturant(ka).
Znalost v oboru barev a lak  výhodou,

ne však podmínkou.
Kontaktní osoba p. Ne as, tel.: 602 234 386

e-mail: josef.necas@panter-color.cz

P IJMEME

Haló, haló, vážené děti, vážení 
rodiče, srdečně Vás zveme k zá-
pisu do 1. třídy Základní školy 
Bedřicha Hrozného.

Kdy?
2. a 3. února 2010 od 13.00 do 
17.30 hod.
Kde?
V budově Masarykovy školy
Přineste s sebou:
· platný občanský průkaz
· kartičku zdravotní pojišťovny 
  dítěte
· rodný list dítěte
· děti se zdravotními problémy  
  - potvrzení a doporučení
  dětského lékaře
· žádost o odklad: vyjádření peda-
  gogicko – psychologické poradny 
  (Kolín, Nymburk) a zároveň 
  odborného lékaře
Náhradní termín zápisu:
9. února od 13.30 do 17.00 hodin 
(po předchozí domluvě i v kterýko-
liv jiný den)
Nabízíme:
· klidné rodinné prostředí
  (oddělený I. a II. stupeň)

Cirkus bude!!!
· individuální péči
· ranní a odpolední družinu
· školní knihovnu
· bohatý program akcí
· moderní projektové vyučování
· dny otevřených dveří pro rodiče
Výuka anglického jazyka formou 
kroužků již od 1. třídy.
Kroužky:
· keramický  · přírodovědný
· sborový zpěv  · mažoretky
· pohybové hry
Pro starší děti navíc:
· počítače
· sportovní hry 
· aerobic a  kroužek fl orbalu 
· interaktivní výuku pomocí
  nejmodernější techniky
Informace o naší škole se dozví-
te také na internetové adrese www.
zsbhrozneho.cz nebo na tel. číslech 
325 551 088, 325 551 302.
Těšíme se na Vás.

Kolektiv učitelů I. stupně

Den otevřených dveří
na Obchodní akademii v Lysé
Stalo se již tradicí, že o bronzo-
vé předvánoční sobotě otevírá 
svoje dveře potenciálním studen-
tům a jejich rodinným příslušní-
kům Obchodní akademie v Lysé 
nad Labem. I letos, přes existen-
ci internetu a dalších informač-
ních zdrojů (burzy škol apod.), se 
opět ukázalo, že hodně lidí dalo 
především na přímou zkušenost 
a přišli či přijeli se podívat na 
školu, kterou si vyhlédli, 
osobně. Měli tak možnost 
vidět prostředí, kde stráví další 
čtyři roky života, poznat se 
s budoucími vyučujícími, sezná-
mit se s programy studia v ob-
chodní akademii i v ekonomickém 
lyceu, prohlédnout si učebnice, 

vyzkoušet si výuku psaní na 
klávesnici, dozvědět se o tuzem-
ských i zahraničních praxích 
a mezinárodních projektech, 
které na škole probíhají nebo se 
připravují. V neposlední řadě se 
na vše, co je zajímalo, mohli vyptat 
samotných studentů, kteří je po 
škole obětavě a zasvěceně prováze-
li. Další možnost pak měli také na 
počátku ledna, kdy se na rozdíl od 
sobotního termínu mohli zúčastnit 
i vyučovacích hodin. Pro ty, kteří 
nestihli ani jeden z těchto termínů, 
máme dobrou zprávu – po tele-
fonické domluvě k nám mohou 
přijít i se svými rodiči kdykoli až do 
přijímacího řízení.

Mgr. Alena Šmídová
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Projekt je spolufi nancován 
Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České re-
publiky.

Projekt je zaměřen na zavede-
ní výuky AJ od 1. ročníku pouze ve 
13 podpořených základních ško-
lách ve Středočeském kraji pomo-
cí výukového programu Super-

Nature (SN), který zohledňuje 
veškeré vzdělávací potřeby žáků 
mladšího školního věku a podpo-
ruje rovné příležitosti ve vzdělává-
ní s důrazem na environmentální 
a multikulturní výchovu. Jednou 
ze škol je i ZŠ J. A. Komenského
v Lysé nad Labem.

V rámci projektu:
· budou ve 13 podpořených ZŠ 
 na základě školení zvýšeny pe-
 dagogické kompetence 39 uči-
 telů AJ o výukový program
 Super-Nature, z toho 3 na škole 
 v Lysé
· budou aktualizovány ŠVP, 
 učební tématické plány a budou 

 vypracovány metodické postupy 
 s využitím interaktivních způso-
 bů výuky a ICT
· budou zlepšeny technické i ma-
 teriální podmínky jazykových 
 učeben partnerských škol, bude 
 realizována pilotní výuka AJ, 
 do které bude zapojeno na všech 
 školách 780 žáků 1. a 2. ročníků, 
 z toho 60 na škole v Lysé
· bude rozvíjena spolupráce mezi 
 partnerskými školami a realizo-
 vána důsledná evaluace na všech 
 úrovních projektu
· bude zavedena výuka AJ v 1.
 a 2. ročnících těchto škol od 
 školního roku 2010/11

Grantový projekt SUPER-NATURE PRO ZŠ

Celkovým výstupem projektu je 
podpora kurikulární reformy, zvý-
šení kvality a efektivity výuky an-
glického jazyka již od 1. ročníku ZŠ 
a podpora udržitelnosti projektu 
i po jeho skončení.

Mgr. Marie Nováková,
koordinátor Super-Nature

na ZŠ J. A. Komenského

SUPER NATURE PRO ZŠ

Stejně jako v loňském roce, tak 
i letos, se ZŠ J. A. Komenského 
zapojila do celorepublikového pro-
jektu „Recyklohraní“. Projektu se 
účastní více než 1900 škol a klade 
si za cíl nejen zábavnou formou 
v podobě testů a kvízů, ale i vlast-
ním sběrem elektrozařízení a bate-
rií přímo ve škole přispívat k osvětě 
problematiky nakládání s odpady.

Děti plněním různých eko-úko-
lů s tématikou odpadů získávají 
body, které potom mohou být v 
e-shopu vyměněny za nejrůzněj-

Recyklohraní na ZŠ J. A. Komenského
ší ceny, ať už jsou to výukové CD 
programy, hry do školní druži-
ny, sportovní vybavení, tiskárny, 
kopírky nebo dokonce datapro-
jektor.

Také rodiče, příbuzní a veřej-
nost může pomoci a přispět nejen 
k ochraně prostředí, ve kterém žije-
me, ale i dětem získat další body 
a přiblížit se tak k hodnotnějším 
cenám (www.recyklohrani.cz). 

Ptáte se jak? Sbírejte a noste 
vybité baterie či nefunkční drob-
né elektrozařízení jako např. fény, 

Vážení spoluobčané, 
rádi bychom vám přiblížili 

naši spolupráci s Městskou kni-
hovnou v Lysé nad Labem. Jis-
tě všichni znáte vynikajícího spi-
sovatele, Karla Čapka. Hned při 
vyslovení tohoto světoznámého 
jména se nám všem začnou vy-
bavovat literární díla, která nás 
provázejí již od útlého věku – Dá-
šenkou počínaje, přes R.U.R., Bí-
lou nemoc, Válku s mloky, Kra-
katit a mnoho dalších  konče. 
A právě tato a další díla nám při-
blížila výstava: „Život a dílo Kar-
la Čapka“, uskutečněná v měst-
ské knihovně, na kterou jsme byli 
pořadateli přizváni. Jako sou-
část výstavy nám byl promítnut 

film o životě a díle Karla Čapka. 
Na výstavě nás velmi zaujal přá-
telsky formulovaný dopis, kterým 
T. G. Masaryk zval svého přítele 
na Hrad, ale i stránky a ukázky 
z různých vydání Čapkových 
titulů. Toto setkání s autorem 
mělo další pokračování v podo-
bě úžasného kulturního zážit-
ku, opět organizovaného měst-
skou knihovnou, divadelního 
představení v podání Malého 
Vinohradského divadla, které 
nám přiblížilo část díla Karla 
Čapka, konkrétně jeho Povídky 
z jedné a z druhé kapsy. Předsta-
vení jsme navštívili ve dvou sku-
pinách (8. a 9. ročník) a byli jsme 
opravdu mile překvapeni nejen 

Karel Čapek v městské knihovně

mobily, varné konvice apod. Sběr-
né nádoby jsou umístěny ve škole 
v přízemí budovy D, děti Vám urči-
tě poradí.

Dále stále ještě sbíráme starý 
papír (noviny, časopisy, kancelář-
ský papír) a umělohmotná víčka. 
Za tyto druhotné suroviny škola 
dostává peníze, které jsou k dispo-
zici školnímu parlamentu na jeho 
akce.

Pavla Michalová,
koordinátor EVVO,

ZŠ J. A. Komenského

příjemnou atmosférou, ale přede-
vším tím, že si po celých šedesát 
minut dokázaly tři herečky Malé-

ho Vinohradského divadla udržet 
naši pozornost, což v dnešní době 
není až tak jednoduché. Herecké 
výkony, téma i zpracování byly 
vyučujícími i žáky hodnoceny 
velmi kladně. Zároveň jsme uví-
tali improvizované divadelní pro-
středí, které zde bylo velmi zdár-
ně vytvořeno. Představení se pro 
nás stalo doplňujícím materiá-
lem k později probíranému učivu 
o Karlu Čapkovi.

Na závěr zbývá už jenom říct: 
„Děkujeme za úžasný kulturní 
zážitek a těšíme se na další spo-
lupráci s Městskou knihovnou 
v Lysé nad Labem.

Žáci a učitelé ZŠ B. Hrozného
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CSZS Pod brady o.p.s.
Lipanská 721/III, 290 01  Pod brady

Zpravodaj 12/2009 

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

vyhlašuje pro klienty terénních sociálních služeb, kluby d chodc , domovy d chodc  a pro 
seniory jednotlivce 

XI. ro ník sout že
Šikovné ruce našich senior  – pro radost a pot šení

Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstav  v Lysé nad Labem v rámci 
výstavy Senior- Handicap: aktivní život 2010, která se uskute ní ve dnech 1. - 4. 4. 2010, 
poprvé spole n  s Láze ským veletrhem.  
Nejlepší práce budou vyhodnoceny a ocen ny dne 2. 4. 2010 v rámci slavnostního kulturního 
programu v prostorách výstavišt .

Sout ž rozši ujeme! Okruhy inností - ru ní práce, literární práce, po íta ové prezentace 
a fotografie. Každý okruh inností má své propozice.

          Ru ní práce, které jste vytvo ili tuto zimu z r zných druh  materiál  i r znými 
technikami, jako nap íklad vyšívání, há kování, pletení, malování, práce ze d eva, kovu, hlíny 
apod. m žete p edat spole n  s p ihláškou do 1. 3. 2010
         Literární  práce -  téma: Velikonoce
Próza – max. dv  literární práce o max. t ech stranách textu (povídka, fejeton, vypráv ní…)
Poezie – max. 3 básn , posílejte spole n  s p ihláškou do 20. února 2010
         Po íta ové prezentace – téma: Senior 21. století
v programu MS PowerPoint nebo podobném (OpenOffice Impress) v rozsahu 5 až 15 snímk
na jednu prezentaci. Celková délka prezentace by nem la p esáhnout 7 minut. Nesmí být 
vloženo video. P edejte spole n  s p ihláškou do 20. února 2010  
         Fotografická sout ž – téma: P íroda
Zú astnit se m že každý senior max. šesti jednotlivými snímky i dv ma fotografickými cykly 
o nejvíce p ti snímcích. Fotografie mohou být ernobílé i barevné ve formátu nejmén
13x18 cm. Fotografie zašlete spole n  s p ihláškou do 20. února 2010

Kontaktní adresy: 
editelství organizace: Centrum sociálních a zdravotních služeb Pod brady o.p.s., Lipanská 

721/ III, 290 01 Pod brady, tel. 325 626 352 
jednotlivá st ediska CSZS Pod brady o.p.s. - Nymburk, M stec Králové, Pod brady, Lysá n/L 
Více informací získáte: V ra Sou ková, st edisko Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 1722, 
PS  289 22 Lysá nad Labem, . tel.: 325 551 353, 775 760 777, 
e-mail: souckova@centrum-podebrady.info
Propozice s p ihláškou m žete získat i na internetových stránkách: 
www.centrum-podebrady.info

        
P ejeme Vám mnoho zajímavých nápad  a t šíme se na Vás a na Vaše práce. 

Za organizátory V ra Sou ková 
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Když Eva začíná vyprávět svůj 
příběh, je znát z jejího vyprá-
vění, že její dětství neprobíha-
lo moc idylicky. ,,Rodiče se čas-
to za moji přítomnosti hádali, což 
jsem špatně snášela a po každé 
takovéto hádce, jsem trpěla úz-
kostnými stavy a zažívala pocity 
samoty,‘‘ vzpomíná Eva. Možná 
i právě proto, nikdy nenavázala 
bližší vztah s rodiči, což si kom-
penzovala častými útěky z domo-
va a navazováním kontaktů s lid-
mi, kteří měli velmi blízko k dro-
gám. Ač je Evě „pouhých“ 25 let, 
má bohaté drogové zkušenosti. 
Poprvé se setkala s drogou – ma-
rihuanou už ve 12-ti letech, ale 
netrvalo dlouho a Eva přešla na 
tvrdší drogy, jako je heroin a per-
vitin, které si od začátku apliko-
vala nitrožilně. Nyní je její pri-
mární drogou Subutex (lék opi-
átového typu, který byl původně 
používaný na utlumení bolesti, 
v současné době je hojně použí-
vaný při léčbě závislosti na opiá-
tech ), který užívá také do žíly.

Eva se dvakrát pokoušela zba-
vit závislosti. Poprvé to bylo 
v roce 2002, kdy nastoupila spo-
lečně se svým prvorozeným sy-
nem do Terapeutické komuni-
ty Karlov (specializované zaříze-
ní pro závislé matky s dětmi). Po 
návratu z léčby během několika 
měsíců opět propadla závislos-
ti, což vedlo k tomu, že jí byl syn 
odebrán a svěřen do péče její mat-
ky. Podruhé se Eva snažila o zba-
vení se závislosti v roce 2006, kdy 
se zdála být dostatečně motivova-
ná na zahájení léčby a za pomoci 
pracovníků mladoboleslavského 
K-centra si zajistila hospitalizaci 
v psychiatrické léčebně v Bohni-
cích. Tam bohužel nevydržela 
dlouho, po 14–ti dnech na vlast-
ní žádost léčbu ukončila. Její tou-
ha po droze byla silnější než snaha 
vymanit se ze závislosti.

Momentálně žije Eva společ-
ně se svým přítelem, taktéž uživa-
telem drog a druhorozeným, půl-
ročním synem na malém městě 
nedaleko Mladé Boleslavi. Done-
dávna využívala služeb K- centra 
v Mladé Boleslavi, ale v posled-
ních několika měsících se spíše 
potkává s terénními pracovníky 

Centra terénních programů, Se-
miramis o.s., což je pro ni z hle-
diska dopravní dostupnosti vý-
hodnější, protože terénní pracov-
níci dojíždějí každý týden do měs-
ta, kde Eva žije. 

Eva zatím neví, co bude dál. Je 
si vědoma toho, že když nepře-
stane brát, může přijít i o druhé 
dítě. Zatím ale ještě nenašla sílu 
jít znova do léčby. Možná příští 
týden… 

Centrum terénních programů 
poskytuje služby uživatelům ná-
vykových látek přímo v jejich při-
rozeném prostředí, tedy na uli-
cích, v parcích apod. Zaměřuje se
především na práci s nitro-
žilně užívajícími klienty, pro 
které je často obtížná do-
stupnost podobných služeb 
v regionu. Cílem aktivit je pře-
devším snižování dopadů uží-
vání drog na samotné uživa-
tele i na „neužívající“ veřej-
nost, prevence infekčních cho-
rob (hepatitidy C a viru HIV)
a ochrana veřejného zdraví.

Kontaktovat nás můžete na 
následujících telefonních číslech 
a adresách:

Sběr odhozených injekčních stří-
kaček, výměnný program a pora-
denství pro uživatele návykových 
látek přímo v Lysé nad Labem: 
    
Tel.: +420 724 087 925 – Zuzka, 
Míša, Ondra, Lukáš
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz
V Lysé nad Labem jsme každé 
úterý.

Poradenství pro uživatele, rodiče 
a blízké osoby, zprostředkování 
léčby apod.

K-centrum Mladá Boleslav
Adresa: Ptácká 162,
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 303 468 
e-mail:
k-centrum-mb@os-semiramis.cz
denně od 10 do 17 hodin

Příběh klienta
Centrum terénních
programů, Semiramis o.s.

Telefonické konzultace dětských lékařů
 (po ordinačních hodinách)

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Všední dny:  
17.00 - 22.00 hodin

Sobota, neděle a svátek: 
8.00 - 20.00 hodin

Po 11.1. MUDr. Čerňanská
Út 12.1. MUDr. Matasová
St 13.1. MUDr. Chocholová
Čt 14.1. MUDr. Dáňová
Pá 15.1. MUDr. Čerňanská
So 16.1. MUDr. Matasová
Ne 17.1. MUDr. Matasová
Po 18.1. MUDr. Čerňanská
Út 19.1. MUDr. Matasová
St 20.1. MUDr. Chocholová
Čt 21.1. MUDr. Dáňová

Pá 22.1. MUDr. Matasová
So 23.1. MUDr. Dáňová
Ne 24.1. MUDr. Dáňová
Po 25.1. MUDr. Čerňanská
Út 26.1. MUDr. Matasová
St 27.1. MUDr. Chocholová
Čt 28.1. MUDr. Dáňová
Pá 29.1. MUDr. Dáňová
So 30.1. MUDr. Chocholová
Ne 31.1. MUDr. Chocholová

MUDr. Chocholová
tel. 606 840 451

MUDr. Matasová
tel. 607 746 211

MUDr. Čerňanská
tel. 602 830 242

MUDr. Dáňová
tel. 728 234 392

Rezervace a informace: info@joga-studio.cz

20. ledna 2010 v elákovicích

OTEVÍRÁME
nové Joga-Studio.cz

lekce jógy, pilates, seminá e

AKCE - TÝDEN ZDARMA!

Bobkova 747
Praha 9
775 114 606

Prodám byt 1+1 OV, 35,72 m² včetně sklepa, v nadzemním pod-
laží třípatrového domu po celkové rekonstrukci v roce 2005, 
vybavený s vestavěným patrem z borovicového dřeva, v klid-
ném prostředí pod lesem v obci Milovice, ul. Topolová. 
Cena 1 100 000 Kč nebo dle nabídky, k nastěhování březen -
duben 2010. Tel.: 602 767 355
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 Městský výbore KSČM, pane za-
stupiteli za KSČM Gregore

přiznám se, že jsem trochu 
zmaten, neboť nevím, komu 
přesně má být adresována tato 
odpověď. Nicméně zjednoduším 
si to a odpovím jak KSČM, tak 
panu Gregorovi. Bylo již napsá-
no mnoho o Masarykově ulici, 
a já už nehodlám v této věci dále 
pokračovat, protože se zkrátka 
s komunisty v této otázce ne-
shodneme. Kdyby ovšem vše, co 

Komu odpovídat?
bylo ze strany komunistů napsá-
no, byla pravda, asi nikdo by nám 
nedovolil tuto stavbu postavit. 
Totéž platí o mateřské školce, do-
mnívám se, že pokud se staví ve-
řejná stavba, měla by mít určitou 
úroveň (např. obě budovy školy 
B. Hrozného). Dokonce budu 
souhlasit i s tím, že pokud to 
ekonomická situace neumožňu-
je, mělo by se hledat jiné řeše-
ní. Město se nenachází ve špat-
né ekonomické situaci, jak se 
nám komunisté snaží podsunout. 

Stanovisko Hlavního inžený-
ra projektu (HIP) k článku 
p. Gregora

Úvodem chci konstatovat, že 
projektová dokumentace pro sta-
vební povolení na výše uvedenou 
akci, byla zpracována ve smys-
lu řádného projednání s dotčený-
mi orgány státní správy, správci 
inženýrských sítí a dalšími dotče-
nými institucemi. Projektová do-
kumentace zohlednila všechny zá-
sadní požadavky obsažené ve vy-
jádření k PD. Jedním ze zásadních 
ovlivňujících stanovisek bylo vy-
jádření Památkového úřadu. Dále 
byla PD prezentována na veřej-
ných jednáních pro občany měs-
ta za účasti těch občanů, kteří se 
o řešení Masarykovy ulice zajíma-
li. Z připomínek občanů byly ak-
ceptovány ty, které byly v soula-
du s navrženou koncepcí Masa-
rykovy ulice a nebyly v rozporu 
s technickými parametry obsaže-
nými v příslušných ČSN a TP tý-
kajících se staveb pozemních ko-
munikací. Nutno připomenout, 
že městu se podařilo na základě 
připomínek občanů získat sou-
hlasné stanovisko se změnou po-
vrchu nové vozovky. Projednána 
byla změna původně požadova-
ného krytu ze žulových kostek na 
kryt živičný. 

K jednotlivým sporným připo-
mínkám v článku p. Gregora:

1. Šířka vozovky: návrh šířko-
vého uspořádání vycházel ze zá-
vazného stanoviska Památkové-
ho ústavu na zachování stávají-
cího šířkového uspořádání ulice 
a průběhu obrubníků chodníků. 
Cca 1/3 ulice je součástí památko-
vé zóny města. Stávající šířka mezi 
obrubníky je 10 metrů. Návrh tuto 
šířku respektuje. Aby mohly být 

navrženy 2 jízdní pruhy a obou-
stranné parkování, bylo nutno na-
vrhnout šířku jízdních pruhů pou-
ze 3 metry a šířku parkovacích pru-
hů 2 metry. To je v podstatě respek-
tování stávajícího uspořádání, ale 
především v uspořádání parkova-
cích stání došlo k úpravě odpoví-
dající navrhovanému charakteru 
ulice jako obchodní a promenád-
ní ulice, ne jako jedno velké parko-
viště v současné době. Návrh šíř-
kového uspořádání byl projednán 
a schválen jak DI Policie ČR tak i 
odborem dopravy MěÚ Lysá nad 
Labem.

2. Provoz autobusů MHD: v do-
bě zadání a zpracování PD nebyl 
znám žádný záměr na provoz klou-
bových autobusů na linkách MHD. 
Zastávky jsou navrženy na klasický 
typ autobusů MHD. K otázce šířky 
jízdních pruhů z pohledu provo-
zu MHD projektant konstatuje, že 
vhodnější je šířka jízdního pruhu 
3,5 metrů, ale při této šířce by ne-
bylo možné při zachování stávají-
cí šířky mezi obrubníky navrhnout 
parkovací pruhy po obou stranách. 
Dle ČSN 736056 je minimální šíř-
ka parkovacího pruhu pro střední 
a větší vozy 2 metry. 

3. Parkovací stání: délka parko-
vacích stání dle ČSN 736056 je od 
5,5 metru (malé vozy) do 6,5 me-
tru (velké vozy). V projektové do-
kumentaci je navržena délka stání 
6 metrů. Že řidiči neparkují s ohle-
dem na možnost zaparkování dal-
šího vozidla, nemůže PD ovlivnit. 

4. Cyklostezky: projektová do-
kumentace neobsahovala návrh 
cyklostezek a cyklostezky nejsou 
ani realizovány a vyznačeny. Šířka 
chodníku při vložených stromořa-
dích po obou stranách ulice nepo-
skytovala dostatečný prostor pro 
návrh cyklostezek. Možnost vý-

razně ovlivnil i požadavek odbo-
ru životního prostředí MěÚ Lysá 
na nadstandardní velikost nezpev-
něných ploch u jednotlivých stro-
mů. Změna barvy zámkové dlažby 
pouze naznačuje na možnost vyu-
žití pro případnou jízdu cyklistů. 
Nelze tuto trasu vyznačit jako cyk-
lostezku, protože neodpovídá po-
žadovaným šířkám obousměrných 
cyklostezek. 

5. Šířka chodníků: v připomín-
kách p. Gregora je rozpor, na jed-
né straně upozorňuje na zbytečnou 
šířku chodníků na straně druhé na 
malou šířku při vloženém stromo-
řadí. Stromořadí jednoznačně pa-
tří do výrazu této ulice a má i his-
torickou návaznost. I při úpravě 
polohy stromořadí zůstávají v celé 
délce ulice minimálně 3 pruhy pro 
chodce (3x0,75 m). Ve skutečnos-
ti je šířka větší, protože stromo-
řadí má poměrně velké rozestupy 
umožňující využít větší šířku chod-
níku. 

6. Sloupy veřejného osvětle-
ní: při přejímce byl tento problém 
považován za vadu provedení 
a zhotovitel provede nápravu. Kdy-
by se p. Gregor jako zastupitel in-
formoval u kolegů dřív, než bude 
psát články o hrozném provede-
ní ulice, mohl tuto připomínku vy-
pustit. Z pohledu projektanta se 
jedná o účelové použití pro hledání 
chyb na provedeném díle a zbyteč-
né upozornění na nedostatečnou 
kontrolní činnost investora.

7. Kabely v prostoru nezpevně-
ných ploch pro stromy: sdělova-
cí kabel vede cca uprostřed polo-
viny nezpevněné plochy směrem 
k zástavbě. Úprava tohoto kabe-
lu – položení do chrániček – byla 
provedena na základě souhlasné-
ho stanoviska správce této kabe-
lové sítě. Z pohledu projektanta se 

jeví jako hospodárnější řešení na-
jít jinou možnost než bez jednání 
navrhovat přeložku, která by byla 
daleko nákladnější. Rozhodující 
v tomto případě je určitě stano-
visko správce sítě.

Závěrem bych chtěl upozornit, 
že od začátku prací byl investorem 
preferován poněkud jiný charakter 
této ulice. V současné době je kriti-
zován rozpracovaný stav. Cílem je 
zklidněný městský bulvár plný ze-
leně v parteru a vzrostlých stromů, 
vlídný především pro pěší uživate-
le. Tomuto záměru provedení části 
Masarykovy ulice odpovídá. Je vy-
bavena moderním městským mo-
biliářem, stromořadím i dostateč-
nou šířkou chodníků. Podle názoru 
většiny účastníků řízení toto uspo-
řádání odpovídá významu této uli-
ce. Samozřejmě nelze toto řešení 
oddělit od celkové koncepce uspo-
řádání nejen komunikační sítě. Již 
v současné době je řešena proble-
matika parkování ve vazbě na do-
pravu Českých drah záměrem na 
přebudování stávajícího parkoviště 
u nádraží na kapacitnější. Do pří-
pravy této akce byla zařazena i re-
konstrukce Pivovarské ulice s vý-
hledem na možnost paralelního ve-
dení části dopravy touto ulicí. Zá-
měry je jedna věc, ale druhá věc je 
najít dostatečné množství investič-
ních prostředků na realizaci roz-
sáhlejších opatření ve vedení do-
pravy ve městě. Vzhledem k tomu, 
že Masarykova ulice je jistě nejdů-
ležitější ulicí ve městě, bylo začato 
s pracemi rekonstrukcí právě této 
ulice. Následné práce, především 
případný generel dopravy, naváží 
již na tento záměr. Dále upozorňu-
ji, že rekonstrukce Masarykovy uli-
ce je v souladu s platným územním 
plánem města Lysá nad Labem.  

Ing. Alois Palička

Lysá nad Labem - rekonstrukce Masarykovy ulice

Díky odpovědnému hospodaření 
radnice jsme měli a máme vytvo-
řeny rezervy tak, abychom zvlád-
li i nepříznivý vývoj při výběru 
daní. Kdyby tomu tak nebylo, jis-
tě bychom jako město přistoupi-
li ke zvednutí poplatku za odpady 
či ke zvýšení vodného a stočného. 
Každý si v návrhu rozpočtu může 
ověřit, že tyto kroky nečiníme. 
Přesto, kdyby se vývoj nečekaně 
ještě více zhoršil, jsme připrave-
ni zajistit potřebná místa v ma-
teřských školkách jinou cestou. 

K neprůhledné Frutě už jen do-
dám, že na stavebním úřadě leží 
žádost o vydání územního roz-
hodnutí, která obsahuje všechny 
městem požadované stavby včet-
ně bazénu a společenského sálu, 
což je nejlepší důkaz o tom, že 
i přes ataky komunistů příprava 
této stavby pokračuje dle plánu. 
Tímto považuji z mé strany dis-
kusi s komunisty kolem výše uve-
dených akcí v Listech za ukonče-
nou.

Jiří Havelka
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Za Lysou krásnější XXIX

Elektrizace trati Lysá nad La-
bem – Milovice umožnila přímé 
vlakové spojení Milovic s Prahou.

Po více než desetiletém snažení 
se obyvatelé Milovic konečně do-
čkali. Jízdou prvního elektrické-
ho vlaku z Prahy do Milovic byl 
10. prosince 2009 slavnostně za-
hájen zkušební elektrický provoz 
v rámci stavby Elektrizace trati
Lysá nad Labem – Milovice. Hlav-
ním účelem této stavby byla elek-
trizace trati pro potřebu zavedení 
přímých vlaků – (elektrických 
jednotek) z Prahy do Milovic 
a zpět. Od nového jízdního řádu 
(13. 12. 2009) tím byl zajištěn 
maximální komfort a zkrácení 
jízdní doby pro cestující dojíždějí-
cí z Milovic do hlavního města za 
prací, do škol a za kulturou. 

Elektrizací tratě, která umož-
nila nasazení moderních elektric-
kých jednotek, se výrazně zvýšila 
atraktivita a konkurenceschopnost 
železniční osobní dopravy v regio-
nu. Podařilo se také zvýšit traťovou 
rychlost až na 70 km/hod.  Význam 
této stavby umocnila skutečnost, 
že počet obyvatel města Milovice se 
v posledních letech zdesetinásobil 
a zájemců o cestování po železnici 
neustále přibývá. 

Délka rekonstruovaného úseku 
byla 5,07 km. Trať byla v celé délce 
zatrolejována trakčním vedením 
s napětím 3kV. V železniční stanici 
Milovice byly provedeny potřebné 
kolejové úpravy a demontáž stáva-
jící koleje č. 1 pro výstavbu nového 
nástupiště u stávající koleje č. 3. 
Nástupiště bylo prodlouženo na 
délku 200 m a upraveno na výšku 
550 mm nad temenem kolejnice 
(pro lepší nástup a výstup cestu-
jících). Upraven byl také přístup 
na nástupiště. Některé objekty se 

podařilo zdemolovat a zbytek byl 
opraven. Ve spolupráci s městem 
se podařilo dát do slušného stavu 
i okolí stanice. V roce 2010 měs-
to počítá s úpravou přednádraží 
a s výstavbou parkoviště.

V traťovém úseku Lysá nad 
Labem – Milovice byl kompletně 
rekonstruován železniční svršek 
na typ tvaru S49 s pružným upev-
něním, došlo také k výraznějším 
směrovým a výškovým úpravám 
kolejí. Rekonstrukcí prošlo také 
6 úrovňových železničních přejez-
dů. Rekonstruováno bylo 7 stáva-
jících propustků a železniční most 
přes Mlynařici.

V rámci stavby byla v Lysé nad 
Labem kompletně zrekonstruová-
na stávající spínací stanice s tím, 
že je kapacitně připravena pro 
budoucí prodloužení trati z Milo-
vic na Mladou Boleslav. 

Protihluková opatření byla řeše-
na na základě akustické studie 
pouze individuálními opatřeními 
(výměnou oken) v Milovicích. 
V rámci elektrizace trati a staveb-
ních úprav bylo instalováno nové 
zabezpečovací a sdělovací zaříze-
ní včetně dálkového řízení trati 
a rekonstrukcí prošly také silno-
proudé rozvody a místa křížení sítí 
nízkého a vysokého napětí. 

Dokončení stavby je dle harmo-
nogramu naplánováno na únor
2010. Investorem stavby je Správa 
železniční dopravní cesty, státní 
organizace. Zhotovitelem je na 
základě výběrového řízení sdru-
žení fi rem s názvem „Sdružení 
Lysá – Milovice”. Členy sdružení 
jsou společnosti Elektrizace želez-
nic Praha a.s. (vedoucí sdružení),  
Chládek & Tintěra a.s. a GJW 
Praha, spol. s r. o. Na realizaci se 
výrazným poměrem vykonaných 

Velký vánoční dárek

stavebních prací na železničním 
svršku a spodku podílela akciová 
společnost Viamont DSP. 

Středočeský kraj, jako objed-
navatel regionální osobní dopra-
vy byl maximálně vstřícný při ob-
jednávce a sestavě nového jízdního 
řádu a při řešení návazné autobu-
sové dopravy. Protože byla stavba 
realizována v rekordním čase bě-
hem pouhých 3 měsíců a také těs-
ně před platností nového jízdního 
řádu bude jistě v komplexní do-
pravní obslužnosti Milovic co vy-
lepšovat. V současnosti probíha-
jí jednání města se Středočeským 

krajem a Českými drahami, a. s. na 
téma dalšího zkvalitnění dopravní 
obslužnosti regionu.

Poděkování patří představite-
lům obou měst za léta trvající pod-
poru tomuto projektu a městským 
úřadům za maximální vstřícnost 
a ochotu, která umožnila tuto 
významnou stavbu v tak krátké 
době realizovat. 

Nezbývá, než popřát obyvatelům 
a návštěvníkům Milovic, aby jim 
nově vytvořené dílo ulehčilo život 
a dobře sloužilo.

Ing. Karel Otava,
Generální ředitelství ČD, a. s.

Velmi krásné a udržované záho-
ny naleznete v Lidické ulici před 
domy č. p. 322 a 347. Zatímco 
majitel domu 322 dal přednost 
nádherným rudým růžím s podsad-
bou afrikánů, soused se zaměřil na 
směs stále zelených keříků, trvalek 
a letniček. Při jarních toulkách 
Litolí se zde můžete inspirovat 
pestrolistými bohyškami (Hosta 
sp.) a brslenem (Euonymus fortu-
nei Emeraldn Gold), stále zelenými 
zimostrázy (Buxus sempervirens) 
i exotickou juku (Yucca fi lamento-
sa). Barvu a květ do záhonu vnesou 

rozchodníky (Sedum spurium), 
růže, chryzantémy a z letniček 
měsíček lékařský a hledík.  

Už aby tu bylo jaro.
Stanislav Svoboda, odbor ŽP
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Ráno 10. 12. 2009 bylo na Hlav-
ní nádraží v Praze mírně zamra-
čeno, ale dobrou náladu účast-
níků zvláštního vlaku do Milo-
vic to nemohlo zkazit. Mnozí 
z nich se po zásluze stali účastníky 
prvé jízdy elektrického vlaku City 
Elefant po nově rekonstruované 
a elektrifi kované trati Lysá nad La-
bem – Milovice. Jak už je o Če-
ších známo, jsou zdravě skeptič-
tí a snaží se kontrolovat své emoce 
i když vykonají velké dílo! Nejinak 
tomu bylo mezi účastníky zvláštní-
ho vlaku. A přesto všechno bylo cí-
tit v komentářích a úsměvech, že se 
povedla skvělá věc! Skvělá věc, kte-
rá pozvedla životní úroveň obyvatel 
našeho regionu. To by měl každý ob-
čan ocenit. Zejména v Milovicích!

Zvláštní vlak z Prahy měl za-
stávku v Lysé nad Labem, kde 
proběhla hlavní část slavnostní-
ho zahájení provozu. Úvodní slo-
vo patřilo „majiteli tratě“ gene-
rálnímu řediteli SŽDC Ing. Janu 
Komárkovi a poté si vzal slovo ná-
městek ministra dopravy Ing. Jaro-

Zahájení provozu elektrifi kované železniční tratě 
Lysá nad Labem – Milovice

slav Král. Dalšími řečníky byli 
náměstek hejtmana Středočes-
kého kraje Robin Povšík, ná-
městek generálního ředitele ČD 
Ing. Antonín Blažek, ředitel Stát-
ního fondu dopravní infrastruktu-
ry Ing. Jaroslav Krauter, generál-
ní ředitel Elektrizace železnic a. s. 
Ing. Karel Mora, starosta Milovic 
Milan Kraus a starosta Lysé nad 
Labem Mgr. Jiří Havelka. Řečníků 
a hostů bylo oprávněně dost, neboť 
každý přispěl k společnému dílu. 
Vyřčené názory měly jedno společ-
né – poděkování partnerům a všem, 
kdo se na stavbě podílel a vyjádření 
spokojenosti s výsledkem.

Po slavnostním zahájení v že-
lezniční stanici Lysá nad Labem 
následovala první jízda po elek-
trifi kované trati do Milovic. Byla 
to jízda pohodlná, plynulá a dale-
ko rychlejší, než jsme znali. Ces-
ta vlaku končila u vylepšeného pe-
ronu v železniční stanici Milovi-
ce. Fanfáry nezazněly, ale slav-
nostní pocit v hloučkách diskutují-
cích trval. Pro nás Lysáky bylo pří-

jemné, že vypravení zvláštního vla-
ku obstaral občan Lysé nad Labem 
a vrchní přednosta DKV Praha 
Ing. Václav Sosna. Strojvedoucím 
byl p. Jiří Duchoslav ze Staré Lysé.

Je třeba se zmínit o rozsahu pro-
vedeného díla, nové elektrifi kované 
tratě Lysá – Milovice. Byl generál-
ně zrekonstruován železniční svr-
šek v délce přes 5 km. Bylo nově za-
trolejováno stejnosměrnou trakcí 
3 kV celkem 5,5 km kolejí a k tomu 
byla rozšířena spínací stanice elek-
trické trakce v žst. Lysá nad Labem. 
Byl rekonstruován most a propust-
ky v celkovém počtu 8 ks. Z hledis-
ka silničního provozu bylo zrekon-
struováno6 přejezdů. Po stránce 
zabezpečovací techniky byly 2 pře-
jezdy přestavěny na modernější 
technologii a jeden přejezd byl po-
staven úplně nový a to v lokalitě 
Doubrava. Toto všechno přispělo 
k tomu, že trať po rekonstrukci
umožňuje rychlost až 70 km/h. Ve
stanici Milovice bylo pozměně-
no kolejiště a upraveny perony
v délce 200 metrů. Fasáda vý-
pravní budovy dostala nový ná-
těr. Za stavbu patří naše poděko-
vání také dělníkům a technikům,
kteří stavbu prováděli. Jsou to lidé 
z fi rem Elektrizace železnic a. s.,
Chládek Tintěra a. s., GJW Pra-
ha s. r. o., Viamont DSP, AŽD 
Praha a. s., AK Signal a SŽDC 
s. o. Vlastní stavba byla provedena 
v době od 20. 8. do 10. 12. 2009 
a výčet uzavřeme tím, že celá stav-
ba stála přes 264 milionů korun 
a Evropská unie přispěla částkou 

přes 221 milionů korun, tj. téměř 
84%. Můžeme konstatovat, že elek-
trifi kace železniční tratě zvýšila vý-
znam města Milovice a pomohla je-
jím občanům. A nás Lysáky může tě-
šit, že naši spoluobčané Milovickým
pomáhají. Nepřehlédnutelnou zá-
sluhu na tomto díle má člen zastu-
pitelstva města Lysá nad Labem a ú-
častník většiny jednání Ing. Karel
Otava. Další, kdo pomáhal, je sta-
vební úřad a vedení města Lysá nad
Labem v čele se starostou J. Havel-
kou. Dalším hostem zvláštního vla-
ku, který si zaslouží ocenění od ob-
čanů Milovic, je europoslanec a člen 
zastupitelstva  města  Lysá  n.  Labem 
Mgr. Hynek Fajmon. V nedávné mi-
nulosti významně pomohl k převo-
du státního majetku v rozsahu desí-
tek milionů korun do majetku města 
Milovice a tím zásadně přispěl k roz-
květu města.

Až zmizí slavnostní pocity z no-
vého díla, tak pro občany zůstane to 
podstatné. Zvýšil se komfort cesto-
vání, k čemuž přispívá i mnohočet-
né přímé spojení do Prahy. To je při 
dojíždění za prací pro většinu ob-
čanů Milovic dosti zásadní. A my 
v Lysé doufáme, že moderní želez-
niční spojení přinese i dopravní úle-
vu našemu městu. Předpokládá se 
snížení četnosti cestování autem 
z Milovic na vlak do Lysé. Sobě 
a nové trati přejeme, aby dobře 
sloužila a byla jednou prodlouže-
na přes letiště Boží Dar a Čacho-
vice směrem na Mladou Boleslav 
a Liberec.

Jan Chloupek ml.

Vážený pane europoslanče Fajmo-
ne, dovolte nám, abychom se Vám 
omluvili za ne zcela přesnou formula-
ci, resp. informaci, uvedenou v Listech 
č. 10/2009, v článku, který se týkal 
polemiky k některým skutečnostem 
a rozhodnutím zastupitelstva města. 
Ke konkrétní problematice samé uvá-
díme, že pokud jde o mateřskou školku 
v Zahradní ulici, jde o záleži-
tost starou již minimálně 10 mož-
ná i 15 let a k výkladu tohoto ob-
dobí existuje několik verzí. Mož-
ný nákup lukrativní nemovitosti 
s velkou zahradou téměř v centru měs-
ta měl údajně několik etap a prav-
děpodobně tento proces začal již 
za starostování paní Kulicho-
vé. Podle pamětníků došlo ke zru-

Omluva
šení školky zhruba v polovině roku 
1997. Restituent nabídl městu od-
koupení nemovitosti za cca 4 až
4,5 milionů korun, údajně ve dvou 
splátkách. Podstatou našeho stano-
viska bylo úplně zcela něco jiného 
než úmysl „napadnout“ Vaši osobu. 
Byla jím skutečnost, že vedení měs-
ta dle našeho názoru zcela neuváženě 
odmítlo odkup této nemovitosti, a to
přesto, že Vy nyní argumentujete 
tím, že v dané době nebyla škol-
ka potřeba. Šlo však určitě o velice
významnou nemovitost, která by se
tehdy hodila i na zcela jiné potřeby
a dnes si město nemuselo napří-
klad brát úvěr cca 20 milionů ko-
run na výstavbu školky nové. Jsme
rádi, alespoň podle informací na-

šich zastupitelů, že pokud nebude 
KÚ žádost o dotaci do konce tohoto
roku přijata, že se projekt v 1/2010
přehodnotí a bude se hledat levnější,
operativnější a časově přijatelnější ře-
šení, což jsme podporovali od sa-
motného počátku řešení této proble-
matiky. Je však zcela neoddiskuto-
vatelné, alespoň podle dochovaných
záznamů, že k „nenakoupení“ ne-
movitosti došlo v době, kdy byl sta-
rostou pan Sedláček a ODS byla 
v opozici. Možná že proti odkupu byli 
i jiní zastupitelé, ale zástupci ODS,
i Vy sám osobně určitě. A dnes Vás teh-
dejší rozhodnutí třeba i samotného 
mrzí. Věřte pane Fajmone, že se omlu-
vit, na rozdíl od jiných, dokážeme.

MěV  KSČM

Přijďte mezi nás do naší klu-
bovny. Můžete s námi jezdit 
do divadel, na koncerty Čes-
ké filharmonie, na zájezdy 
po naší vlasti, do Prahy ane-
bo přijít na akce, které pořá-
dáme v naší klubovně. Progra-
my našich akcí každého měsí-
ce jsou vyvěšeny na více místech 
ve městě. Hlavně je program 
v naší skřínce u vchodu do uby-
tovny v Pečovatelském domě 
v Masarykově ulici. Tam za
lékárnou je i naše klubovna.

Těšíme se na Vás!
Chmelová,

Klub důchodců Lysá nad Labem

Klub důchodců 
Lysá nad Labem
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Myslím, že se nemusíme za mi-
nulý rok v našem městě stydět. Jis-
tě ne každý byl se vším spokojen. 
Takový je prostě život. Co se jedno-
mu líbí, jiný kritizuje. Každý musí 
mít na svůj názor právo. Za to jsme 
přece před dvaceti lety cinkali klíči. 
Právo na odlišný názor respektuje-
me zásadně též v redakční radě to-
hoto periodika. Proto uveřejňuje-
me též články, které se nám nelíbí 
a s kterými nesouhlasíme. Opak by 
byla cenzura a ta je nepřípustná.

K tomu, co se ve městě vloni vy-
konalo, několik poznámek. Rekon-
strukce Masarykovy ulice. Zde se 
názory velmi různí. Jedni souhlasí, 
jiní vášnivě kritizují. Pravda bude 
asi někde uprostřed. Počkejme pro-
to, až bude ulice kompletně dokon-
čena, rok dva ji užívejme a pak suď-
me. Já osobně vidím spíše klady a to, 
že se provoz v této hlavní dopravní 
tepně zklidní. Kdyby bylo po mém, 
z celé ulice bych udělal pěší zónu. 
Přiznávám, že je to sotva možné, 
ukazuje to však, jak extrémní mo-
hou být názory občanů.

Další akce minulého roku, která 
mě potěšila, je zateplení obvodové-
ho pláště Komenského školy. V tom 
je nutno, jak již bylo napsáno, po-
kračovat včetně školy Masarykovy. 
Minulý stav obvodových konstrukcí 
těchto staveb nesplňoval ani čtvrti-
nu požadovaného tepelného odpo-
ru. Ztráty energie byly nepřijatelné.

Akcí, které město v minulém 
roce realizovalo, je samozřejmě 
více. Některé letité problémy, které 
nás však permanentně trápí, nadá-
le přetrvávají. Uvedu alespoň dva, 

i když musím přiznat, že jsou oba 
tak trochu osobní. Tím prvním je 
zoufalé zatížení Jedličkovy ulice 
automobilovým provozem. Řeše-
ní bez dokončení obchvatu města 
je obtížné. Hříchy některých „také 
občanů“ na zpoždění stavby jsou 
neodpustitelné. Něco však by měli 
páni radní pro zlepšení situace vy-
myslet.

Dalším takovým restem, o kte-
rém se jedná již desítky let, je ab-
sence vyhovujícího kulturního 
sálu. Každoročně chodím na před-
vánoční koncert místní hasičské 
hudby. Co je platné, že kapela má 
vynikající muzikanty a úspěchy 
i v zahraničí, když musí koncerto-
vat ve zcela nevyhovujících a ne-
dostačujících prostorách místní-
ho kina. Sál nevyhovuje kapacitě, 
akusticky ani hygienicky. To si po-
sluchači a především ti zanícení hu-
debníci nezaslouží. Nejsem sám, 
koho to trápí. Pak je tady novostav-
ba domova důchodců. Bojím se, že 
realizace je pro nejbližší budouc-
nost již asi ztracená. Rád bych se 
mýlil. Komu za to poděkovat, netře-
ba opakovat.

Jsem přesvědčen, že snad všich-
ni zástupci města se snaží dělat ma-
ximum. Někdy je však třeba učinit 
i něco navíc. Vzpomeňme na Špor-
ka.  To byl také občan města. Nikdy 
se nevzdal a co po sobě zanechal. 
Ano, měl větší možnosti, víc pro-
středků, ale i větší problémy. Sta-
čí si přečíst životopis. Kéž by naši 
dobu mohli v budoucnosti podobně 
ocenit i naši potomci!

Václav Mrkvička

Novoroční ohlédnutí

Na Husově náměstí jsme opět 
přivítali rozsvícení vánočního 
stromu. Akce se u nás již zaby-
dlela, a tak jsme mohli zúročit své 
zkušenosti a také rozšířit nabíd-
ku služeb a programu. A protože 
i počasí nám přálo, většinou se 
naše nápady setkaly s úspěchem.
 Když skautíci rozžehly ohně 
v koších, rozjel se program, jehož 
převážnou část předvedly děti. Je-
jich vystoupení mělo hezkou zim-
ní koncepci, soubor Fontána svý-
mi písničkami nezklamal, obě 
složky Základní umělecké školy 
představily krásný pořad a kožíš-
ky jedněch a sněhově bílé obleče-
ní druhých dojem ještě umocnil. 
Chrámový sbor překvapil čtyřmi 
radostnými kánonovými melodi-

emi a trumfem se ukázala ohnivá 
show, která pobavila jak děti, tak 
dospělé. Už tradičně zazněly ko-
ledy trubačů městské hasičské de-
chovky.

Díky Výstavišti JOLY jsme 
mohli rozšířit prostor pódia, díky 
Mílovi Hlavsovi jsme sníma-
li účinkující na projekční plátno, 
a také nabídka kiosků na náměs-
tí byla na úrovni. Kdo například 
ochutnal ve stánku U Šporka „vr-
táky“ nebo palačinky, mi dá za 
pravdu. Sortiment ostatních si 
nezadal se slavnými voňavými 
trhy na Západě. Hezkým zpestře-
ním byly vypouštěné balony štěs-
tí, vlastnoruční výroba podkovi-
ček u uměleckých kovářů nebo 
projížďky na ponících. Když po-

Advent v novém kabátě
tom pan starosta všem popřál, ná-
městí se sborem rozezpívalo písní 
„Vánoce, vánoce přicházejí“, při-
daly se k slavnosti i kostelní zvo-
ny. Bohužel neměl odezvu můj 
nápad s kočárovými projížďka-
mi městem. Přijměte proto omlu-
vu, pane Kofroni! Po rozsvícení se 
dále o program postaral Luft kino 
klub vděčnému dětskému publiku 
představením živé pohádky.

Vyjmenovat všechny pomáhají-
cí fi rmy, organizace a osoby není 
lehká záležitost. Bylo jich totiž 
hodně a lehce se dá v tomto mo-
mentu na někoho zapomenout. 
Alespoň vzpomeňme vedle již zmí-
něných (Výstaviště, pan Hlavsa) 
obrovskou pomoc pana Kolmana 
(fa Šimon-Kolman) nejen zajiště-

ním dopravy, ale také rolí sv. Mi-
kuláše rozdávajícího dětem za 
asistence sv. Barbory dárečky 
od sponzorů Linde-Wiemann, 
od paní Jakubálkové, paní Sníž-
kové a od manželů Kůrkových. 
Jmenujme hasiče - čerty a hlav-
ně hasiče - pracanty, stejně jako 
všudypřítomného tajemníka MěÚ 
p. Dvořáka, dále drobných pomo-
cí jako tesařské dílně pana Hav-
líka, Eurestu, Bílé Labuti, dále 
moderátorovi Tomáši Březinovi 
a celé sehrané partě Spolku rodá-
ků. O světlo se zdárně zasloužil 
p. Bílek, o zvuk p. Huk a o kame-
ru fi rma Manola. Jako pověřená 
organizátorka této události všem, 
i těm nejmenovaným, děkuji.

Jana Křížová

V minulých Listech jsem zmi-
ňoval postup prací při obnově za-
nedbaného zámeckého parku. Lis-
topadové počasí nás však mile pře-
kvapilo a dovolilo nám v parku 
s obnovou o hodný kus poskočit 
dopředu.

Pod dozorem zámeckého za-
hradníka pana Kolářského byla 
již obnovena zcela zaniklá cesta 
v západním svahu. Bylo ponechá-
no místo i pro malé odpočívadlo 
a byl připraven průhled ke Dvor-
cům. Porost břečťanu byl však tak 
mohutný, že musela nastoupit těž-
ká technika a cestu jsme museli 
znovu prohrnout. Po odjezdu tech-
niky a urovnání povrchu vypadá 

Až se jaro zeptá
cesta zcela přirozeně. Po dlouhé 
době tak budeme mít možnost po-
zorovat zámek i park z netušeného 
úhlu pohledu.

Při vyznačování trasy cesty jsem 
v porostu identifi koval dva pařezy 
po zaniklých koniferách a tak při-
pravujeme na jejich místo výsadbu 
nových, zřejmě modrosivých jed-
lí s podsadbou tisů. A abychom si 
udělali zahradnickou radost, chce-
me s památkáři projednat mož-
nost výsadby drobnokvětých keřo-
vých jírovců k plánovanému odpo-
čívadlu. Možná, že tak budeme mít 
v parku zase po dlouhé době něco 
dendrologicky mimořádného.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP



1/2010 LISTY města Lysé nad Labem 23

CALL CENTRUM – 844 125 124



1/2010 LISTY města Lysé nad Labem 5              1/2010 LISTY města Lysé nad Labem24

LISTY MĚSTA LYSÉ NAD LABEM A OKOLÍ, měsíčník, den vydání 11. 1. 2010
Vydává: Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá n. L., IČO: 239 402 evidováno Živnostenským úřadem MěÚ Lysá nad Labem

pod č. j. 00034/00073/99. Registrace u OkÚ Nymburk, evidenční číslo MK ČR E 10869, Zajišťuje: Městský úřad, odbor školství a kultury. 
Odpovědný redaktor: PaedDr. Věra Bodnárová. Redakční rada: Jana Křížová, Ing. Stanislav Svoboda, Mgr. Petr Kopecký, Ing. Václav Mrkvička, Lenka Hodková, 
Adresa redakce: Městský úřad, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, Kontaktní údaje: tel.: 325 510 214, fax: 325 552 066, e-mail: frankeova@mestolysa.cz 

Redakce neodpovídá  za obsah článků a formulace autorů. Grafi cká úprava: Jiří Pulda, Použité písmo: Lido STF, Střešovická písmolijna 
     Tisk a zpracování pro internet: Tiskárna F-PRINT, Krchleby 35, tel.: 325 541 094, www.f-print.cz

Příspěvky zasílejte na adresu redakce vždy do 5. dne v měsíci.

Ve fotbalovém klubu máme ak-
tivně zapojeno 75 žáků a 17 do-
rostenců , kteří hrají soutěže v pě-
ti věkových kategoriích. Nejvyšší
soutěž – krajský přebor hrají již 
třetí rok starší a mladší žáci, kde  
většina soupeřů je z měst, která 
mají více obyvatel než naše město. 
Z tohoto pohledu lze hodnotit u-
místění našich žáků jako dob-
ré. Starší žáci v soutěžním roč-
níku 2008/09 skončili z šest-
nácti družstev na 11. místě. V po-
lovině současného ročníku jsou
na 9. místě, mají 21 bodů, když
z patnácti zápasů 7x vyhráli a 8x
prohráli, nerozhodně nehráli ani jed-
nou. I mladší žáci, kteří mají stejné 
soupeře, si nevedou špatně. V roč-

níku 2008/09 se umístili na 9. místě 
a v současnosti jsou na 11. místě se 
ziskem 17 bodů. Je možné předpo-
kládat, že krajský přebor budeme
hrát i v dalším ročníku, pak však 
přijde propad, neboť ročníky 1998 
a 1999 jsou populačně i „fotbalo-
vě“ velmi slabé. Ukazuje to umístění 
starší přípravky, která je ve své sku-
pině okresní soutěže až na 5. místě. 
V minulých ročnících ji vždy pa-
třilo první nebo druhé místo. Od 
ročníku 2000 a mladší je již zájem-
ců o fotbal hodně, ale problém 
máme s trenéry. Nadšenců, kteří by 
se bezplatně a bez odměny věnovali 
výchově mladých fotbalistů, dvakrát 
či třikrát v týdnu byli na tréninku a o 
víkendu na zápase,  je bohužel málo. 

Fotbalový klub Slovan Lysá nad Labem hodnotí práci s mládeží
Budeme rádi, pokud by někdo z ta-
tínků, dědečků nebo fotbalistů i vy-
sloužilých chtěl pomoci s výchovou 
malých fotbalistů, přišel k nám do 
klubu, rádi ho přijmeme.

Nejstarší mládežnickou kategorii 
je dorost, který bohužel hraje dru-
hý soutěžní ročník, jen okresní pře-
bor. Postup do krajské I. A třídy se 
mu v uplynulém ročníku nepoda-
řil, kdy skončil na druhém místě. 
V současnosti má svoji skupinu 
dobře rozehranou, když prohrál jen 
první utkání v Kostomlatech, získal 
18 bodů a poměr branek je 58:2!

Dobrým příslibem je i skutečnost,
že šest dorostenců si vyzkoušelo hrát
za dospělé a tři z nich – Cáska, Jan-
da a Urban patří do základního ká-

dru mužů. Je vidět, že priorita na-
šeho klubu pracovat s mládeži při-
náší výsledky. To je jedna stránka,
na druhé straně však již „šíbři“ z o-
kolních klubů začínají kluky lákat
do svých klubů. O naše mladé hráče
je zájem i z pražských ligových klubů. 
V současné době hostují ve Sla-
vii Praha dorostenec Tomáš Mejzr 
a v mladších žácích Venda Schulz. 
V létě přestoupil do přípravky Sparty 
Praha Vít Kolář.

Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se v našem klubu věnují
výchově mládeže. U přípravek patří
poděkování rodičům, hlavně mamin-
kám, které vozí auty kluky nejen
na tréninky, ale i k zápasům.

 Jaroslav Urban, sekretář klubu   

Dne 22.11.2009 jsme na našem 
cvičišti ZKO Lysá nad Labem (Za 
Kruhovkou) pořádali první neofi ci-
ální závody v agility. Účastníci závo-
du se začali sjíždět, už lehce po sedmé 
hodině ráno a bylo na co koukat. Ob-
sazeny byly všechny kategorie (small, 
medium, large) i třídy (baby, junior,
začátečníci, pokročilí). Zúčastnilo se
34 týmů (tým tvoří psovod a pes), 
z toho byly 4 týmy z našeho kynolo-
gického klubu a k naší velké rados-
ti se mezi konkurencí neztratily. Paní 
Bašusová s Buddym byla v kategorii 
médium ve třídě baby a umístila se na 
1. místě. Paní Prokelová s Herem byla 
v kategorii small ve třídě začátečníci 
a umístila se na 1. místě. Slečna Von-
drášková s Pixie a paní Pivoňková 
s Fíbí byly v kategorii small ve třídě ju-
nior a umístily se na 1. a 2. místě.

Na konci závodu proběhla soutěž 

„O nejrychlejší packu“, byla to rovin-
ka z agility překážek. V polovině drá-
hy si pes i psovod museli lehnout na 
deku a jeden z týmu měl za úkol za-
štěkat. K velké radosti přihlížejících 
většinou štěkal psovod. Moc jsme se 
nasmáli. Po proběhnutí cílové čáry 
následovala druhá část soutěže a to 
umělecký dojem. Každý tým před-
vedl nějaký kousek, který umí. Ně-
kdo panáčkoval, válel sudy nebo sko-
čil na záda svého psovoda. Oko divá-
ka žaslo, co pejskové dokážou a jak je 
to baví. I když to byl jeden z posled-
ních závodů agilit v tomto roce, po-
časí nám přálo, až na ranní mrazíky 
a mlhu. Budeme doufat, že na jarní 
agility závody nám vyjde lepší poča-
sí a stejná hojnost závodníků i diváků.

Fotografi e ze závodu najdete na 
www.zkolysa.cz

Veronika Pivoňková

Nejrychlejší packa

v Lysé nad Labem, U Nové hospody 912/16,
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