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Den

Pranostiky
● Zelené Hromnice - bílé

Velikonoce

● Konec masopusta - každá
kapsa pustá

● Když na sv. Dorotu svítí
slunce, ponesou hodně 
slepice.

● Je-li v únoru zima a sucho,
bývá prý horký srpen.

● Prší-li na sv. Matěje, bude
se brzy síti.

Plánovaná výstavba v areálu bývalé Fruty
Jednou z hlavních priorit volební-

ho programu ODS a programového
prohlášení Rady města pro volební
období do roku 2010, bylo uskuteč-

nit výstavbu v areálu bývalé Fruty.
V roce 2007 proběhla na toto téma
anketa mezi občany města, aby byly
zjištěny prioritní cíle občanů při
zástavbě tohoto pozemku v centru
města. Z výsledků ankety vyplynu-
lo, že si občané nejvíce přejí vybu-
dování následujících staveb, víceú-
čelový společenský sál, podzemní
parkoviště, bazén, prostory pro
novou poštu, ubytovací zařízení
hotelového typu a realizaci bytové
výstavby. Na základě těchto výsled-
ků vypsalo město záměr na prodej
tohoto pozemku s tím, že budoucí
investor musí v rámci výstavby rea-
lizovat v tomto prostoru všechny
výše uvedené priority občanů.
Samozřejmostí v rámci tohoto řízení
bylo představit urbanistickou studii
celého prostoru a doložit finanční
zajištění celé budoucí výstavby.
Termín ukončení podávání nabídek
byl stanoven na polovinu měsíce
prosince 2007. Na žádost zastupitelů
za KSČM, byl termín zkrácen do 15.
listopadu roku 2007. Do stanovené-
ho termínu přišly dvě nabídky na

koupi pozemku ve Frutě. Na svém
zasedání dne 19. 12. 2007 rozhodlo
zastupitelstvo města, že o prodeji
pozemku bude nadále jednat pouze

s firmou MS Development. Firma
nabídla za pozemek kupní cenu ve
výši 11,5 mil. Kč. Ve své nabídce se
zavázala realizovat stavbu všech
výše uvedených staveb, které si
občané v dané lokalitě přáli. V roz-
hodování zastupitelstva města hrál
významnou roli zejména způsob

zajištění financování celého projektu
a jeho životaschopnost. Z těchto
důvodů byla vybrána výše uvedená
firma, která dle názoru většiny
zastupitelů předložila důvěryhodný
projekt spočívající na reálných eko-
nomických základech, které zaruču-
jí budoucí bezproblémovou výstav-
bu a chod celého areálu. Z urbanis-
tického hlediska byl požádán o vyjá-
dření Ing. Arch. Kapička, který
neměl k navrhovanému řešení
významnější připomínky. Přesto
bude architektonické řešení i nadále
předmětem jednání. V současné
době probíhají s vybranou firmou
jednání o konkrétní smlouvě na pro-
dej tohoto pozemku. Pokud budou
tato jednání úspěšná, lze předpoklá-
dat že se naše město po zhruba
padesáti letech konečně dočká tolik
chybějícího víceúčelového spole-
čenského sálu. Jistě velkým příno-
sem bude i nový bazén, podzemní
parkoviště a prostory pro poštu.
Nové ubytovací zařízení by mělo
výrazně přispět k rozvoji cestovního
ruchu ve městě a jeho blízkém okolí.
Předpokládané ukončení výstavby
je konec roku 2010.

Jiří Havelka, starosta

1: byty (mezonetové)
2: byty
3: městský sál
4: hotel
5: plavecký bazén
6: kavárna/restaurace
7: pošta
8: obchody
9: vjezd/výjezd do/z garáže
10: dětské hřiště
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8. zasedání zastupitelstva města
(poslední v roce 2007) se konalo 19. 12.
2007. Po úvodních procedurách,kdy se
mj. do programu nedostala problemati-
ka parkování ve městě, navržená
Ing.Gregorem, přišla na řadu záležitost,
která se rovněž může týkat každého
z občanů města, ale i celého správního
obvodu. Jde o to, že rychlá záchranná
služba (RZS) již od listopadu vyjíždí jen
s posádkou řidič + zdravotní sestra, tj.
bez lékaře. Pan starosta informoval
zastupitele o tom, že s Mgr. Kopeckým
již začali jednat s panem Zelenákem,
ředitelem Rychlé záchranné služby
Středočeského kraje a dále s náměstkem
hejtmana pro oblast zdravotnictví
panem Kantůrkem. Problémy jsou dva -
limit přesčasových hodin pro lékaře
a limit nákladů. Po dlouhé diskusi se
zastupitelé shodli na tom, že není vhod-
né, aby ve městě byla RZS bez lékaře,
jelikož může nastat situace, kdy pro
záchranu života bude zásah lékaře
nezbytný. Proto bude vedení města dále
jednat a zastupitelé budou průběžně
informováni.

Potom se už rozjel připravený pro-
gram na plné obrátky. V prvních dvou
bodech zastupitelstvo schválilo finanční
příspěvky, a sice 3 tis. Kč na vánoční
koncert dechové hudby a 8 tis. Kč na
koncert ZUŠ F. A. Šporka na koncert
bývalých absolventů umělecké školy.

V další části se projednávaly 4 spoje-
né body, týkající se kabelových přípojek
k nově vznikajícím objektům. Nebyly
zde zásadní problémy, a tak hlasování
proběhlo rychle a bez problémů. Bod 
č. 7 by měl přiblížit výstavbu obchvatu -
II. etapu - zase blíže realitě. Členové
zastupitelstva schválili u části obecních
pozemků dočasný zábor, případně
budoucí darování v místech, kudy trasa
povede.

Další dva body se týkaly výstavby
elektrických zařízení V Lomu, které by
měly odstranit problémy s rovnoměrnou
dodávkou energie, a tak ani tady
nevznikly při hlasování problémy.
V bodu č. 10 byl předložen návrh na
dělení většího pozemku na výjezdu
z města na Milovice po pravé straně, kde
vznikne několik nových rodinných
domků. Dotazy zastupitelů se týkaly
šíře budoucí místní přístupové komuni-
kace, která musí mít minimálně 8 metrů,
a typu zástavby. Ing. Čížková, vedoucí
stavebního úřadu, vysvětlila, že domy
by měly mít buď dvě obytná podlaží
nebo jedno obytné patro a podkroví. Je
to takto řešeno z důvodů toho, že lidé,
kteří by si zde postavili bungalov, by se
mohli časem cítit utiskováni ostatními
obytnými domy. 

V bodu č. 11 členové zastupitelstva
schválili odprodej 3 m2 z dvorního trak-
tu v Sokolské ulici, takže manželé
Kompérovi mohou konečně domů cho-
dit „po vlastním“. 

Další bod se týkal prodeje 3/5 domu
č.p. 151 v Litoli a přilehlého pozemku
z majetku města. Návrh vyvolal obsáh-
lou diskusi, především pro nízkou cenu.
Odhad zpracoval znalec, ale celé řadě

zastupitelů se cena 1,248 mil. Kč zdála
nízká, a tak bylo rozhodnutí odloženo.
Po doplnění informací se o prodeji bude
jednat znovu. Ani třináctý bod neprobě-
hl hladce - jednalo se o koncesní smlou-
vě s Eurestem na zajištění školního stra-
vování. Ing. Firman zjistil nesoulad
mezi návrhem smlouvy a důvodovou
zprávou, což po diskusi vyústilo k odlo-
žení tohoto bodu. Další bod už proběhl
hladce, byla schválena úprava rozpočtu
města na základě dotací, které v posled-
ním období doputovaly do pokladny
města. Bod č. 15 byl věnován názvům
nově vznikajících ulic. První z nich je
ulice, kolmá na ulici Na Zemské stezce,
kde PMS vybuduje bytové domy.
Zastupitelé se jednotně shodli na názvu
„Vichrova“, umístěná v blízkosti
Kovony. Poté pan starosta před projed-
náním informativních zpráv vyhlásil
diskusi na téma výběrového řízení na
zástavbu bývalého areálu Fruty.
Následovala nejrušnější část zasedání,
trvající 2 hodiny. Potvrdilo se, jak je toto
téma citlivé. Nesouhlas s dosavadním
postupem byl vyjádřen v písemných
podkladech, které zástupci KSČM roz-
dali ostatním kolegům a požadovali, aby
materiál byl přílohou zápisu. Diskuse
byla velmi rušná a pro nedostatek místa
zde nelze zacházet do detailů. V zásadě
se vytvořily 3 hlavní názory: 1) dosa-
vadní doporučení rady o výherci záměru
na prodej areálu bývalé Fruty zrušit,
doplnit podklady a začátkem roku 2008
rozhodnout znovu. Návrh přednesl Ing.
Gregor, 2 hlasy byly pro, 6 bylo proti a 6
se zdrželo. 2) Ing. Firman podal návrh
na odložení rozhodnutí na únorové
zastupitelstvo. Tento návrh podpořilo 6
hlasů, 8 bylo proti. 3) Pan starosta před-
nesl návrh, aby zastupitelstvo města
vyhlásilo vítězem výběrového řízení na
zástavbu bývalého areálu Fruty firmu
MS Development, s.r.o., Praha 10, s tím,
že zastupitelstvo ukládá radě města dále
jednat s vítězem výběrového řízení
o podmínkách smlouvy o smlouvě
budoucí kupní a dále předložit finanční-
mu výboru způsob financování výpadku
příjmu rozpočtu města na rok 2008.
Tento návrh podpořilo 8 hlasů, 3 hlasy
byly proti a 3 zastupitelé se zdrželi. 

Blok informativních zpráv přinesl
trochu uklidnění, i když se jednalo
o zvýšení ceny vodného a stočného.
Většina členů zastupitelstva si byla
vědoma, že 10% zvýšení je v dnešní
době nezbytné, takže s kritikou zvyšo-
vání ceny vystoupil pouze p. Ježek. Ale
i ten byl při hlasování pro zvýšení.
Dalším bodem byla zpráva kontrolního
výboru, v níž se nejvíce frekventova-
ným problémem objevilo opět parková-
ní. Situací se bude zabývat pracovní
zasedání zastupitelstva, pravděpodobně
v polovině ledna 2008.

Následovala diskuse, v níž přišla na
řadu např. problematika kontejnerů na
tříděný odpad. Pan Ježek poukázal na
jejich nedostatečný počet. Pan starosta
uvedl, že město počítá se zvýšením
počtu nádob na plast a papír, ale chtělo
by to i změnu chování některých obča-

nů, kteří do tříděného odpadu odkládají
i nepatřičný odpad.

Potěšitelné byly i další starostovy
informace o vývoji situace kolem sta-
vebního povolení pro Domov důchodců,
kde se postupně daří odstraňovat sporné
body. Nadějně vypadá i záměr na rekon-
strukci ulice ČSA, kde by měly být dla-
žební kostky nahrazeny asfaltem, stejně
tak jako na litolské straně za nadjezdem
a na křižovatce ve Dvorcích. Kromě
toho se připravuje i kruhový objezd na
křižovatce na Milovice a Benáteckou
Vrutici. Diskusi uzavřel Mgr. Josef
Tomek dalšími podrobnostmi k výjez-
dům RZS bez lékařské služby. 

Posledním blokem jednání byly
interpelace. Pan Ježek požádal o zřízení
dalších světelných bodů v ulicích
Vojanova a Máchova. Po schválení
usnesení pan starosta zasedání ukončil,
poděkoval zastupitelům za odvedenou
práci v roce 2007 a popřál vše nejlepší
do roku 2008. 

1. jednání rady města se konalo 
8. 1. 2008. Sváteční období trvalo jen
krátce a rada vykročila k novým úkolům
ve svižném tempu. Hned první dva body
rada neschválila - šlo o úpravu nájemné-
ho nebytových prostor a instalaci záka-
zu stání v Šafaříkově ulici. V bodu č. 3
se jednalo o zhotovení jednostupňového
projektu chodníku v ulici Na Písku ke
křižovatce s Veleslavínovou. Na veřej-
nou zakázku přišly dvě nabídky. Rada
zvolila návrh Ing.Ondráka z Kutné Hory
za cenu necelých 17 tis. Kč. Druhá
nabídka byla 3 x dražší. V dalším bodu
přišlo na řadu ekologické zpracování
odpadu, tj. kompostování. Základní
školy budou vybaveny kompostéry
a školy všech stupňů budou informová-
ny o povinnosti zpracovávat biologicky
rozložitelný odpad podle platného záko-
na. V následujícím bodu rada projedná-
vala žádost p. Charamzy o odkoupení
pozemků v majetku města. Po doplnění
údajů a zpracování znaleckého odhadu
se k tomu rada v únoru znovu vrátí.
Blok dalších 10 bodů se týkal pozemko-
vých záležitostí, bytů a nebytových pro-
stor, a tak se přesuneme k bodu č. 16.
Od minulého roku město uvažuje o poří-
zení dvou stacionárních radarů na měře-
ní rychlosti. Záměrem bylo najít firmu,
která bude systém provozovat včetně
zpracování přestupkové agendy včetně
vymáhání pokut, a to vše pod hlavičkou
města. Kýženého partnera měla najít
poradenská firma, ale radě města se
takový postup nezdál vhodný a zakázku
zrušila. Výběrové řízení tedy bude nutné
zajistit silami úřadu. V následujícím
bodu se rada zabývala opět plánem na
výstavbu ČOV v Byšičkách. Pan místos-
tarosta Sedláček přišel loni s nápadem,
jak snížit investiční náklady. Možným
řešením by mohla být kořenová čistírna.
Rada města si vyžádala odborné stano-
visko specialisty, to se však nepodařilo
zajistit. Odbor životního prostředí upo-
zornil na riziko ohrožení chráněné loka-
lity Hrbáčkovy tůně; nápadem nebyl
nadšen ani osadní výbor v Byšičkách.

Proto se rada rozhodla vrátit k původní-
mu projektu od firmy FORTEX ze Šum-
perka. V bodu č. 18 se jednalo o smlou-
vě s provozovatelem vodohospodářské
infrastruktury. Šlo o to, že smlouva mezi
městem a firmou Stavokomplet, která
provozuje městský vodovod a kanaliza-
ci, je uzavřena na dobu neurčitou. Podle
pravidel EU na takto koncipovanou
smlouvu nelze čerpat dotace z evrop-
ských fondů, a proto rada města doporu-
čila změnu platnosti smlouvy, a to do
konce roku 2014. Dodatek bude uzavřen
teprve poté, co bude jasné, že podmínky
pro poskytnutí dotace to budou vyžado-
vat.

Body č. 19 a 20 se týkaly úspor ener-
gií ve školách v ulici Komenského.
Projekt na rekonstrukci kotelen s pří-
padným propojením a nasazením plyno-
vé mikroturbiny bude umožňovat pří-
padné napojení nového Domova
důchodců. Na zpracování projektu bude
vyhlášena veřejná zakázka. Další zakáz-
ka bude na výpočet zateplení pro zbýva-
jící pavilony ZŠ Komenského a na
dodávku a instalaci termostatických
ventilů pro uvedenou školu. V bodu
č. 22 rada otevřela obálky s nabídkami
na zřízení městského bezdrátového roz-
hlasu. Na veřejnou zakázku reagovaly 4
firmy. Rada jmenovala 5-ti člennou
výběrovou komisi, která posoudí nabíd-
ky a navrhne dodavatele. Podmínkou ale
je, že se podaří získat dotaci z některého
možného zdroje. V dalším bodu se
posuzovala další veřejná zakázka - zpra-
cování dokumentace a zjišťovací řízení
pro intenzifikaci městské čistírny
odpadních vod. Dorazila pouze jediná
nabídka, a to od Ing. Horníčka z Prahy
9. Cena těsně pod hranicí 100 tis. Kč
odpovídá náročnosti úkolu, a tak rada
schválila uzavření smlouvy o dílo.

Body č. 24 a 25 se týkaly ZŠ
Komenského. V prvním z nich se jedna-
lo o vyklizení starých nefunkčních kotlů
a o úpravě nevyužívané uhelny. Po pro-
jednání záměru s Thermoservisem bude
rada v této problematice pokračovat.
V dalším bodu rada schválila prohláše-
ní, že v případě získání dotace na zatep-
lení pavilonů ZŠ Komenského poskytne
z rozpočtů 2009 a 2010 potřebné částky
na spolufinancování akce. Odhadované
náklady přesahují 20 mil. Kč a dotace
z Operačního programu životního pro-
středí by představovala výraznou
finanční injekci. V bodu č. 26 rada
města schválila pojištění majetku města
u České pojišťovny za roční pojistné 286
tis. Kč. Výraznou pomocí v tomto bodu
byla práce finančního výboru při posou-
zení možných rizik. Posledním jedna-
cím bodem byly zápisy z dopravně bez-
pečnostní komise, která mj. navrhla osa-
zení semaforů na křižovatce u kina. Obě
komunikace spadají pod Správu a údrž-
bu silnic Mnichovo Hradiště, a tak je
nutné vyčkat na jejich vyjádření. Další
část zápisu se týkala problematiky par-
kování, o čemž se bude jednat na mimo-
řádném zastupitelstvu. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
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Po dobrých zkušenostech
z předchozích dvou let se bude
opakovat úspěšná akce Finanční
úřadu (dále jen FÚ) v Nymburku,
při níž budou pracovníci FÚ
v průběhu března poskytovat kon-
zultace v budově MěÚ. Tím se
poplatníkům trochu ulehčí život
a odpadne jedna až dvě cesty do
Nymburka.

Všichni daňoví poplatníci, kteří
budou za rok 2007 podávat daňo-
vé přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob, mohou v rámci služeb
FÚ přijít ve dnech 12. března
a 19. března 2008 od 8 do 18
hod. na Městský úřad v Lysé
nad Labem, (velká zasedací míst-
nost ve staré budově). V provozu
budou 2 pracoviště.

Pracovníci FÚ ve výše uvede-
ných termínech umožní daňovým
poplatníkům, aby si v klidu - bez
front a v „domácím“ prostředí
mohli vyřídit své záležitosti.

V rámci těchto úředních hodin
mohou daňoví poplatníci platně
podat daňové přiznání, mohou zís-
kat pomoc při vyplnění daňového
přiznání do příslušných formulářů
a rovněž mohou obdržet složenku
pro případné zaplacení daně.
Formuláře daňového přiznání je
možné vyzvednout v podatelně
MěÚ v přízemí.

Pro případ, že vzniknou poplat-
níkům v souvislosti s podáváním
daňových přiznání některé nejas-
nosti, mohou se za účelem jejich
vyřešení dotázat na informačních
telefonních linkách FÚ v Nym-
burku - tel. číslo: 325 535 310.

Informační linky budou v pro-
vozu v termínu od začátku února
do 31.3.2008 (Po, St. 8.00 - 17.00
hod., Út., Čt. 8.00 - 15.30 hod., Pá
8.00 - 14.30. hod.).

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Finanční úřad blíže občanům

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

Poplatek za svoz komunálního
odpadu je stejný jako v roce 2007,
tj. 450,- Kč za osobu, děti do 6 let
a důchodci nad 70 let 390,- Kč.
Svoz odpadu i výměnu nádob
nadále provádí firma A.S.A.,
spol.s.r.o, se sídlem v Čapkově ul.
598 Lysá nad Labem. Známky na
popelnice se nevydávají, platnost
má popelnice s logem firmy.

První splátka inkasem v roce
2008 proběhne v květnu, druhá
splátka v září. První splátka
v hotovosti by měla být zaplacena
do konce března, druhá splátka do
konce září. Rekreantům budou
rozeslány složenky.

Dle Obecně závazné vyhlášky
města č. 2/2007, kterou se mění
a upravuje vyhláška č. 9/2005, je
každý občan povinen zaplatit
poplatek za svoz odpadu.

Za odbor SM
referent Pýchová J.

Svoz komunálního odpadu 
a platba v roce 2008

Končí doba časově náročného
obcházení úřadů, hodinová čekání
či zdlouhavé dojíždění za výpisy
do jiného města. Přichází Czech
POINT, nejpohodlnější způsob,
jak z jediného místa komunikovat
s úřady a institucemi. Czech
POINT, neboli Český Podací
Ověřovací Informační Národní
Terminál je asistovaným místem
výkonu veřejné správy, kde každý
člověk může získat všechny infor-
mace o údajích, které o něm vede
stát v centrálních registrech a kde
bude moci také učinit jakékoliv
podání ke státu. Od začátku ledna
si můžete z pracoviště Czech
POINT odnést ověřené výstupy
z živnostenského a obchodního
rejstříku, z katastru nemovitostí
a z rejstříku trestů. Czech POINT
vám ušetří čas, nervy i peníze.

Kde CzechPOINT na měst-
ském úřadu najdete? Pracoviště je
umístěno v 1. patře, kancelář
č. 27, s modrým symbolem na
dveřích a nápisem Czech POINT.
Na požádání zde získáte ověřené
výstupy ze tří veřejně přístupných
rejstříků (Katastr nemovitostí,
Obchodní rejstřík, Živnostenský
rejstřík) a ověřený výpis z neveřej-
ného rejstříku (Rejstřík trestů).

Za poskytnuté dokumenty úřad
vybírá správní poplatky, a to za
první stránku 100 Kč, za druhou

a další po 50 Kč. U rejstříku tres-
tů je sazba stanovena jednotně na
50 Kč. Dosavadní zkušenosti uka-
zují, že než se žadatel vrátí
z pokladny s dokladem o zaplace-
ní, má dokument připraven.

Nejsložitější postup je u výpisu
z Rejstříku trestů. Ten se vydává
osobně pouze žadateli, který se
musí dostavit s platným občan-
ským průkazem nebo cestovním
dokladem. Referentka nejprve
zadá číslo dokladu do systému
a ten ověří jeho platnost. Pokud je
vše v pořádku, proces pokračuje
dále. Žadatel podepíše žádost
a následně se vytiskne vlastní
výpis. Následuje ověřovací dolož-
ka, kterou referentka připojí
k výpisu, opatří přelepkou, razítky
a podpisem a předá proti podpisu
žadateli. Zdánlivě zdlouhavé, ale
vše proběhne v několika minu-
tách.

V některých případech může
systém odmítnout vydání výpisu
na počkání (zatím jsme se s tím
ale nesetkali). Potom se žadatel
musí přesunout o několik kancelá-
ří dále k paní matrikářce, vyplnit
žádost a nalepit kolek 50 Kč. Poté
se žádost poštou odesílá do Prahy,
odkud se výpis vrátí na adresu
žadatele zpravidla do 10 dnů.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Czech POINT na MěÚ Lysá
nad Labem zahájil činnost

VODNÉ + STOČNÉ v roce 2008
Vážení občané, Rada města dne 11. 12. 2007 stanovila cenu vod-

ného a stočného pro rok 2008 takto:
vodné .................................................. 25,59 Kč
stočné .................................................. 25,99 Kč
celkem ................................................ 51,58 Kč

odbor správy majetku

Za účelem posílení schopnosti
potenciálních příjemců předkládat
v dostatečném množství kvalitní
projektové záměry a následně tyto
projekty realizovat, spolufinanco-
vat a zajistit jejich udržitelnost je
v rámci Regionálního operační-
ho programu Střední Čechy vy-
tvořena síť euromanažerů ROP.
Náplní práce euromanažera
bude zejména:
● poskytování informací o mož-

nostech získávání finančních
prostředků z ROP Střední
Čechy obcím, mikroregionům,
NNO, podnikatelským subjek-
tům, veřejnosti a dalším cílo-
vým skupinám, 

● poradenský servis pro předkla-
datele a realizátory projektů, 

● šíření informací o nabídce
vzdělávání a dalších aktivitách
realizovaných ÚRR, 

● vyhledávání cílových skupin,
u kterých je potřeba zvýšit
informovanost o možnostech
čerpání finančních prostředků
z ROP Střední Čechy, 

● informování veřejnosti o ROP
střední Čechy a zvyšování pub-
licity tohoto programu.
Úlohou euromanažeřů však

nebude přímé zpracovávání pro-
jektových žádostí ani jejich části
či příloh.

Euromanažeři ROP budou
působit po celém území středních
Čech. Základem pro užší vymeze-

ní jejich územní působnosti je
pokrytí středních Čech místními
akčními skupinami (MAS), kte-
rých zde působí 18.

Na základě jednání se zástupci
jednotlivých MAS byly vybrány
osoby, které budou plnit roli euro-
manažerů v jednotlivých oblas-
tech středních Čech. Tito lidé mají
zkušenosti s evropskými i národ-
ními dotačními tituly, někteří
z nich plnili obdobnou roli
v rámci projektu 3.3 SROP.
Regionální euromanažery doplňu-
jí ještě 3 euromanažeři, kteří se
zaměří na pokrytí specifické cílo-
vé skupiny v rámci celého kraje -
2 z nich budou působit pro nezis-
kový sektor a 1 pro podnikatelský
sektor.

Euromanažeři ROP budou
v regionech pracovat od 1.2. 2008.
Pokrytí území euromanažery je
uvedeno v tabulce v příloze č.1
a v podrobné mapce v příloze č.2.
Adresy jejich kanceláří, telefonní
čísla a e-maily budou zveřejněny
na webových stránkách www.rop-
strednicechy.cz do konce ledna
2008.

Např. Kancelář euromanažera
Mgr. Luboše Rambouska bude
od 1.2.2008 zřízena v Benátkách
nad Jizerou v budově ČS náměs-
tí Na burze 595, I. patro.

Jana Javorčíková,
projektový manažer

město Lysá nad Labem

Čerpání dotací z ROP
2007 - 2013
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Litolská svodnice
Když jste přijížděli na kolech

od mostu přes Labe směrem do
Litole a pak jste chtěli po jejím
okraji pokračovat tak zvaně "za
humny", musili jste překročit
zejména v létě silně páchnoucí
stoku. Tou byla Litolská svodnice
(dříve uváděná pod názvem
odvodňovací příkop 05), kdysi
odvádějící přebytečnou vodu
z nedalekého prameniště u polní
cesty vedoucí ze silnice na Ostrou
a vzdutou spodní labskou vodu
spolu s vodou z jezera vzniklého
po vytěžení písku (uváděno jako
odvodňovací příkop 010), přes
kálek kdysi Boháčkův, nazvaný
dle přilehlého hostince, průtoč-
nou, dříve užívanou stejně vydláž-
děnou jako vlastně celé umělé
koryto svodnice, požární nádrž, po
okraji městské části a dále poli
zpět do Labe. Nevelký spádový
rozdíl mezi hladinou vody nad
zdymadly a pod nimi, kam naši
předkové svodnici zaústili, z ní
udělal líný tok s relativně malou
samočisticí schopností. Tak
v jejím, po léta neudržovaném
korytě se postupně hromadil nejen
organický odpad z intenzivního
chovu divokých kachen, chova-
ných na staré požární nádrži pro
myslivecké účely, ale sem tam
i odpad z okolních domácností
odložený sem přičinlivými souse-
dy. Dlouhá desetiletí stav zhoršo-
valo i vypouštění odpadních vod
do svodnice, a to včetně fekálií
z okolních staveb. 

V minulém volebním období se
podařilo postavit kanalizaci
i v těchto ulicích a Litolské svod-
nici se trochu ulevilo. K jejímu čiš-
tění se však dlouhou dobu nikdo
neměl. V loňském roce se podaři-
lo nejen navázat kontakt s vlastní-
kem, ale současně jej přesvědčit
o nutnosti celý tok vyčistit. Za tím
účelem byl zpracován projekt řeší-
cí práce s čištěním spojené a jejich
rozdělení na několik etap.
Současně bylo zjištěno, že část
svodnice - kálek, dříve požární
nádrž, je ve vlastnictví našeho
města. Město rovněž nechalo
zpracovat projekt na jeho vyčiště-
ní a dohodlo s firmou Povodí Labe
s.p. postup prací.V první etapě,
s kterou bylo již na sklonku loň-
ského roku započato, bude vyčiš-
těna část potoka přitékajícího do
požární nádrže od silnice do Ostré
a z jezera u fotbalového hřiště.
Tuto část má na starosti Povodí
Labe a provádí ji pomocí malého
kráčejícího bagru vyrobeného pod
značkou Menzi - Muck. Práce

budou pokračovat čištěním požár-
ní nádrže. To zajišťuje jako vlast-
ník město. Vzhledem k vysoké
vrstvě (cca 100 cm) zvodnělého
kalu o objemu cca 866,47 m3
a zadláždění dna průtočné požární
nádrže musí být použita odlišná
technologie. Jedná se o využití
možností daných sacím malým
bagrem nepoškozujícím dno a při-
lehlé břehy. 

Těžba sacím bagrem poskytuje
následující výhody:
● práce může být prováděna,
i když těžený materiál je nad úrov-
ní vodní hladiny
● sací bagr dokáže odstranit vodní
porosty
● při těžbě nedochází k zakalení
vody
● doprava těženého sedimentu se
provádí výtlačným potrubím nebo
přímým střikem
● okolí není obtěžováno nadměr-
nou dopravou a hlukem
● při tomto způsobu těžby není
třeba vypouštět nádrže a rybníky
● nedochází k úhynu ryb, vodní-
ho ptactva a ničení okolní přírody
● je možno provádět svahování
břehů a úpravy lovišt'
● vytěžený materiál může být
uložen na břeh dle dispozic k dal-
šímu zpracování
● tento způsob těžby je cenově
výhodnější než použití klasických
těžebních mechanismů
● oproti klasickým metodám čiš-
tění rybníků tento způsob umož-
ňuje nepřetržitý chov ryb, čímž se
podstatně zvyšuje výtěžnost

Zárukou ekologického těžení je
použití sacího bagru v CHKO, kde
byla prováděna těžba sedimentu
z jezírka.

Současně se musí počítat se
značným množstvím přisáté vody.
Takto odsátý vodní kal bude
potrubím dopravován do laguny,

která bude vytvořena ze strany
lesní cesty vedoucí k fotbalovému
hřišti asi 50 cm vysokou sypanou
hrázkou s osazenými přepady
uklidněné a odstáté vody. Dalšími
hranicemi laguny je z jedné strany
val silničního tělesa z Litole
k mostu s jejím uzavřením náspem
před hřištěm. Z bezpečnostních
důvodů bylo zde nutno vykácet
přestárlý stromový porost. Kácení

však bude pokračovat i na druhé,
levé, straně lesní cesty od nádrže
podél potoka až k jezeru. Po usa-
zení kalu v laguně a vyschnutí
vody bude hrázka laguny zrušena
a materiál z ní rozprostřen po
povrchu laguny. Dalším postupem
prací bude jeho promíchání se
zbytky vyschlého kalu. Do takto
připraveného pozemku po obou
stranách cesty bude provedena
nová výsadba lesních dřevin,
obvyklých v našem kraji. Pro tuto
výsadbu je zpracováván projekt .
Výsadbou bude završena první

etapa rekultivace pozemku lesnic-
kým způsobem. V průběhu násle-
dujících let další úpravou porostu
vznikne lesní park. Vize zde končí
osazením laviček a potřeb pro vol-
nočasové, rekreační aktivity
a sporty. V čištění Litolské svodni-
ce se však bude pokračovat další-
mi etapami. V letošním roce má
být dopracována další část projek-
tu zahrnující čištění toku od požár-
ní nádrže až k přečerpávací stanici
splaškových vod na ČOV. Přes
napjatou finanční situaci jednáme
se správcem toku o realizaci -
vyčistění v tomto roce. Na rok
2009 nám zbývá zajištění projektu
pro další čištění od přečerpávací
stanice až k ČOV včetně oprav
drobných vodohospodářských sta-
veb - stavidla chránícího spodní
část Litole proti vzduté vodě
a úpravu erozí narušených břehů.
V této souvislosti patří připome-
nout, že můstky přes Litolskou
svodnici jsou v majetku města
právě tak jako polní cesty, jejichž
jsou součástí. Část svodnice od
ČOV byla v minulosti již častěji
čištěna a opravována. Předpoklá-
dáme zde i nižší finanční nároč-
nost a tato etapa by měla být
ukončena v roce 2010. Věřím, že
společnými silami se záměr poda-
ří realizovat.

Myslím, že si všichni přejeme,
aby se do Litolské svodnice vrátil
opět život v podobě bohaté potoč-
ní flóry a fauny. Nejen okolo byd-
lící, ale všichni naši občané si
zaslouží bydlet ve zdravém městě
vsazeném do nádherné a ojedinělé
polabské krajiny.

Tomáš Sedláček 

Sací bagr na jezírku v zahradě Lednického zámku

Nové nádoby na tříděný odpad
Firma A.S.A., pobočka Lysá nad Labem objednala na žádost

města Lysá nad Labem nové nádoby na barevné a bílé sklo. Co vše
patří do nádob je vylepeno na nádobách, přesto bychom Vás rádi
s těmito informace seznámili. 

■ ZVON REFLEX - barvy bílé je pro sklo bílé (lahve od nápojů
a skleněné nádoby)
NEVHAZOVAT - barevné tabulkové sklo, porcelán, keramiku, drá-
těné sklo a zrcadla
■ ZVON REFLEX - barvy zelené (pro sklo barevné, láhve od
nápojů, skleněné nádoby a tabulkové sklo)
NEVHAZOVAT - bílé sklo, porcelán, keramiku, drátěné sklo
a zrcadla

Zvony budou na všech stanovištích separovaného odpadu v Lysé
nad Labem, průběžně bude kontrolováno naplnění a využívání těch-
to nádob. Doufáme, že občané přivítají nové nádoby na barevné
a bílé sklo.

Durdanová Alena,
odbor správy majetku a investic
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Zpráva z kontroly plnění Programového prohlášení 
Rady města Lysá nad Labem (PPRM) na roky 2007 - 2010

Na základě plánu činnosti KV
provedli v měsíci prosinci Ing.
P. Gregor předseda KV a RNDr.
P. Procházková kontrolu plnění
PPRM. Kontrola spočívala v analýze
následujících dokumentů:
- programové prohlášení RM ze dne

8. 12. 2006 
- článek předsedy KV k PPRM
- zápis z kontroly plnění úkolů v pří-

pravě a plánu investic za rok 2007
- vyhodnocení plnění rozpočtu města

na rok 2007 k termínu 30. 9. 2007
- usnesení RM přijatá v období od 

8. 11. 2006 do 20. 11. 2007
a v pohovoru s tajemníkem MěÚ

Ing. M. Dvořákem.

Protože PPRM je politickým
dokumentem zpracovaným pro
období let 2007 - 2010, který je sice
nahuštěný informacemi , zato je však
poměrně nepřehledný, zaměřila kon-
trolní skupina svou činnost na násle-
dující oblasti:
- investice
- majetek a finance
- doprava ve městě
- bezpečnost ve městě,zdravotnictví

a sociální problematika
- životní prostředí
- školství, děti a mládež
- kultura
- sport
- správa města 

A nyní k výsledkům kontroly
v jednotlivých oblastech:

1) Investice
Úsek vodního hospodářství 

Dokončeny jsou práce na projektu
kanalizační sítě, rekonstrukci ČOV
a kanalizaci v ulicích K Borku,
Družstevní a Palackého. V součas-
nosti se pracuje na kanalizaci,vodo-
vodu a závlaze ze studny v bývalém
areálu Fruty v ulici Legionářské a na
I. etapě kanalizace v Lomu.

Úsek pozemních komunikací
Dokončeny byly práce na komu-

nikacích ulic Sokolovská, Na Mlíč-
níku, Průmyslová zóna, V Polích a na
parkovišti u nádraží. Rovněž byly
předlážděny chodníky v Sojovické
ulici. U zpracování projektové doku-
mentace komunikací v ulicích Masa-
rykova, Zámecká a na náměstí 
B. Hrozného došlo k posunutí pláno-
vaného termínu.

Úsek územního rozvoje
Byly vykoupeny pozemky v uli-

cích Družstevní a Průmyslové zóně.

Úsek školství a vzdělávání
V ZŠ Komenského je dokončena

výměna kabelů v pavilonech D a E,
výměna oken, zateplení, fasáda včetně
žlabů a opravy římsy na pavilonu
B.Vyměněny byly též vchodové dveře
do školního areálu.

V ZŠ B. Hrozného byly vyměněny
podlahy učeben, rekonstruovány spr-

chy a sociální zařízení a instalováno
zabezpečovací zařízení. Ve školní
jídelně Eurest byla zčásti vyměněna
vzduchotechnika.

Úsek činnosti městské policie
Byly nakoupeny další dvě kamery

kamerového systému z dotace
Ministerstva vnitra.

Úsek požární ochrany
Byl zakoupen nový požární vůz.

Úsek regionální a místní správy
Bylo zrekonstruováno sociální

zařízení v budově radnice a také čás-
tečně budova radnice.

Úsek kultury
Byla nakoupeno plátno a zrekon-

struována část elektroinstalace letní-
ho kina. Pro potřeby městské knihov-
ny byla zakoupena kopírka.

Úsek sportu a tělovýchovy
V měsíci srpnu byla dokončena

rekonstrukce hřiště na sídlišti.

Úsek bydlení a komunálních služeb
Bylo instalováno veřejné osvětle-

ní v ulicích Čapkova, Riegrova
a Alšova. Byla vyměněna okna
v bytech v Milovicích a zrekonstruo-
vány nebytové prostory v domě 
č. 24.

Je připravena projektová doku-
mentace na rekonstrukci objektu
PRIVUM. Dokončuje se bezpečnost-
ní zabezpečení DPS.

Město se také v součinnosti se
Středočeským krajem podílelo na
přípravě stavby nového domova
důchodců. Jeho projekt musel být
přepracován s ohledem na vykoupe-
ní pozemku po Dr. Tichém a na
základě připomínek některých obča-
nů, zejména těch, kterým stavba
velmi negativně ovlivní kvalitu byd-
lení. Navíc projekt nerespektoval
územní plán, nesplňoval požadavky
Památkového úřadu pro Středo-
český kraj a neodpovídal požadav-
kům na ochranu životního prostředí.
Byl také předložen návrh na rekon-
strukci Masarykovy ulice a Husova
náměstí a rovněž bylo zahájeno
řešení zástavby v prostoru bývalého
objektu Fruty a Slunéčkovy zahra-
dy. Zastupitelstvo města se rovněž
zabývalo návrhem výstavby prodej-
ny INTERSPAR. Tyto akce by
pomohly vylepšit občanskou vyba-
venost a ubytovací kapacitu města.

2) Majetek a finance
V této oblasti byl uskutečněn

prodej a nákup pozemků, které
umožní řešit zázemí některých plá-
novaných staveb. Bohužel nebyly
zajištěny žádné nové zdroje příjmů
do městské pokladny, ačkoliv voleb-
ní programy většiny stran s tímto
počítaly. Dosud rovněž není zpraco-
ván nový dlouhodobý výhled rozvo-
je našeho města.

3) Doprava
Kladně lze hodnotit zrušení parko-

vacích míst na Husově náměstí, která
byla nahrazena dočasnou možností
parkování v prostoru bývalé Fruty.
Přestože v některých částech města je
situace s parkováním kritická, nedaří
se ji řešit. Projekt společnosti AKTIV
s.r.o byl na základě protestů obyvatel,
opozičních poslanců i části zastupite-
lů vládnoucí koalice odmítnut a na
veřejném zasedání zastupitelstva dne
25. 7. 07 bylo radě města uloženo,
aby byla smlouva s firmou ACTIV
vypovězena jako nevýhodná pro
město i pro obyvatele bydlící v uli-
cích, které byly vytipovány pro umís-
tění parkovacích automatů, v nepo-
slední řadě i z důvodu neodpovídají-
cích cenových hladin. Rovněž opera-
tivní parkování v prostorech u nádra-
ží přes snahu některých zastupitelů
nebylo vyřešeno.

4) Bezpečnost, zdravotnictví a soci-
ální věci

Podařil se nákup moderního zása-
hového vozidla, rozšířil se kamerový
systém a v jednání je zajištění stacio-
nárních radarů. Chystá se vybudová-
ní varovného a informačního systé-
mu pro obyvatelstvo. Nový problém
pravděpodobně vznikne u záchranné
služby, která by měla vyjíždět
v budoucnu jen se zdravotní sestrou.
Jednání o zachování výjezdů s léka-
řem dosud probíhají.Bylo zadáno
zpracování projektové dokumentace
využití objektu PRIVUM pro účely
sociálních služeb.

5) Životní prostředí
V této oblasi se vychází ze zpra-

covaného odborného materiálu týka-
jícího se péče o městskou zeleň
a ochranu kulturní historické krajiny.
V Zámecké ulici bylo založeno nové
stromořadí. Byla přijata opatření pro
zajištění ekologické likvidace biolo-
gicky rozložitelného odpadu (komu-
nální kompostéry ).

Rovněž se připravuje výstavba 
II. etapy labské cyklostezky a bylo
zahájeno jednání se zástupci měst
Brandýsa n. L. a Benátek n. J. o zří-
zení naučné stezky s tématem kultur-
ní krajiny. Byl zajištěn zpětný odběr
použitých světelných zdrojů a elekt-
rospotřebičů. Provádí se periodické
čištění vodních toků a nádrží ve
vlastnictví města. Ne zcela se daří
v některých lokalitách udržovat čis-
totu a pořádek na veřejně přístup-
ných místech, zejména po skončení
výstav na Výstavišti Lysá n. L.

6) Školství, děti a mládež
Byly zpracovány energetické

audity, které budou základem pro
rekonstrukci kotelen a rozvodů TUV
ve školských komplexech a v novém
domově důchodců . Pokračovaly již
dříve započaté rekonstrukce školních
budov, včetně budov mateřských
škol. Ve školách se za podpory města

konaly preventivní přednášky o dro-
gách a kriminalitě. Městem byla
finančně podporována celá řada
zájmových činností pro děti a mlá-
dež, kterou organizovaly různé spo-
lečenské organizace. Rekonstrukce
se dočkalo dětské hřiště na sídlišti.

7) Kultura
Pokračovaly opravy barokních

soch a zdi zámeckého parku. Město
podpořilo řadu kulturních akcí počí-
naje výstavami, koncerty a besedami
a konče různými akcemi při slavnos-
tech hraběte Šporka.

Město finančně podpořilo i řadu
charitativních akcí.

8) Sport a tělovýchova
Pravidelně je prováděna údržba

stávajících tras cyklostezek. Město
finančně přispívá na konání různých
sportovních akcí pro děti, mládež
i dospělé. Financuje i údržbu stávají-
cích sportovních zařízení. Byl zpra-
cován projektový záměr na výstavbu
„areálu volného času a zdraví“.

9) Správa města
Prověřovala se možnost zavedení

bezhotovostních plateb všech poplat-
ků a zlepšení možnosti elektronické
komunikace občanů s MěÚ.V tomto
případě nejde z hlediska technického
o žádný závažný problém , potíže
jsou s ekonomickým zajištěním,
které je nyní v řešení. V zájmu
důslednější kontroly dodržování
vyhlášek a nařízení města bylo zave-
deno čtvrtletní projednávání a vy-
hodnocování této problematiky na
poradách vedoucích odborů MěÚ.
Bylo zadáno vypracování nového
územního plánu pro naše město.

A co lze konstatovat na závěr pro-
vedené kontroly? 

Vzhledem k tomu, že do konce
volebního období zbývají cca tři
roky, je velmi obtížné konstatovat
zda RM přijímá taková rozhodnutí,
aby byly splněny sliby obsažené
v PPRM a naplněny představy oby-
vatel o kvalitním řešení problematiky
života v našem městě. Prozatím je
skutečností, že k žádným význam-
ným počinům v řešení nejpalčivěj-
ších problémů (parkování, výstavba
DD, zástavba v areálu Fruty) zatím
nedošlo a situace se v některých pří-
padech spíše zkomplikovala.

Dosud se též představitelům
města nepodařilo najít nové dlouho-
dobé zdroje příjmů do rozpočtu
města, ačkoliv hlavně za tímto úče-
lem byl zřízen post druhého místos-
tarosty. Současná situace ukazuje, že
účelnost tohoto řešení byla pravdě-
podobně přeceněna. Je také zajíma-
vé, že ačkoliv byli členové RM
o kontrole plnění PPRM včas infor-
mováni, žádný z nich neměl zájem se
jí zúčastnit.

RNDr. Procházková,
Ing. Gregor
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Blahopřejeme
Citát: „Pokora neznamená pokoření. Jejím cílem není
poníženost, ale pravda.“

Jean Lacroix

Městský úřad v Lysé nad Labem 
blahopřeje jubilantům, kteří oslavili 

své významné narozeniny

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
Ludmila Stehnová

Miloslava Švejdová
Miroslav Pařez
Zdeněk Dufek

94 let
Marie Stolejdová

95 let
Anna Petrtýlová

Blahopřání ke kulatým narozeninám
V dnes již

populárních
L i s t e c h
v y c h á z í

skoro pravidelně zajímavé, pouč-
né, ale i kritické články, pod který-
mi je podpis Šonda. Jejich auto-
rem je lyský rodák Vladimír
Kříž, který se pod zkratkou
Šonda skrývá. Narodil se v Lysé
dne 21. 1. 1923. Vyrůstal ve
skromných poměrech, ale rostl
a stále rostl. Stal se z něj jeden
z významných lyských rodáků. 

Již od mládí měl před sebou
dva cíle - Sokol a ochotnické diva-
dlo. Už jako žák a dorostenec se
před válkou zúčastnil sokolských
sletů v Praze a po válce již jako
muž byl činný nejen jako cviče-
nec, ale také jako organizátor.
Velkou příležitostí byl pro něj
župní slet v roce 1948, který se
konal v Lysé v zámku a vzápětí
všesokolský slet na Strahově.
Vždy byl v první řadě. Za války
byl Sokol zrušen, ale po skončení
a osvobození nastalo nadšené při-
pravování sletu v roce 1948. Opět

náš Vladimír účinkoval jako cviče-
nec a pořadatel. Bohužel v zápětí
byl Sokol opět v nemilosti.
Největší sokolská sláva vypukla
po roce 1989 a od té doby je
Vladimír opět vysoce činný.
Dodnes pokračuje v propagaci
sokolské myšlenky. 

Ochotnické divadlo se stalo
hlavní náplní jeho života. Tehdy
ještě v Lysé existoval divadelní
ochotnický spolek Tyl, ve kterém
byla soustředěna většina kulturní-
ho života v Lysé. Pamětníci ještě
vzpomínají na každoroční Vodá-
kův divadelní červen, který se
konal vždy na letní scéně v zá-
meckém parku. Tisícové návštěvy
mohly vidět krásná představení
lyských ochotníků. Vladimír se
vždy zúčastnil a to nejen jako
herec, ale výprava scény to bylo
jeho dílo. Byl takovou pravou ru-
kou populárního lékárníka Chle-
boráda a spolu vytvářeli krásná
představení. Největším dílem této
dvojice byla oslava Bakchuse, kdy
v ulicích města asi deset tisíc
návštěvníků z Lysé a okolí vidělo

mohutnou slavnost, ve které lyští
ochotníci předvedli své umění jak
po stránce umělecké, tak i výtvar-
né. A za vším stál náš Vladimír,
který se dožívá 85. narozenin.

S lítostí vzpomíná na doby, kdy
v hotelu u nádraží byla jediná kul-
turní místnost v Lysé a kde Tyl
odehrál desítky, možná stovky
představení pro občany. Bylo zde
jeviště i s oponou a nápovědou, sál
byl dost veliký a vždy byl naplněn
a byla zde i galerie. To všechno
„odnes čas“ a v Lysé nejen nikdo
nehraje divadlo, ale není kulturní
dům, který nám kterékoliv vedení
města slibovalo. Já vím, divadlo je
nahrazeno televizí, která uspokojí
veřejnost, ale něco zde chybí.

Vladimír byl spoluzakladate-
lem Klubu důchodců a dodnes ve
středisku, kde se důchodci scháze-
jí, visí jeho symbol klubu D. Jako
člen Klubu důchodců byl také
velmi činný, byl autorem někte-
rých zájezdů a v parku před
Plusem zasadil památní lípu
u které je zasazena pamětní deska.

Je nesnadné uvést všechny akce

a zásluhy,
k t e r é
Vladimír
v Lysé
u s k u t e č -
n i l .
Například
byl autorem dvou výstav o Sokole,
jedna v muzeu, druhá na zámku
v archivu. Obě krásné a hojně nav-
štívené. Dnes je již samozřejmé
vánoční troubení z kostela, ale
ještě před listopadem to bylo zaká-
zané a přesto z Vladimírovy inici-
ativy se troubení uskutečnilo.
Bylo to krásné, hojně navštívené,
ale poté následovala persekuce.
Památné jsou i malé, ale krásné
výtisky o Lysé, jsou uschovány
v archivu. 

Vladimír před letošními Vánoci
prodělal těžkou operaci, ale díky
síle, kterou získal kdysi jako
sokol, vše překonal a my mu pře-
jeme k 85. narozeninám zdraví
a čilost, aby ještě dlouho pokračo-
val ve své činnosti ve prospěch
města. Vladimíre, NAZDAR!

kol-

Redakce Listů se velmi ráda připojuje ke
gratulantům. „Šondovy“ články vždy oboha-
cují náš městský časopis příkladně svojí zmín-
kou o zajímavých, význačných lidech, o rodá-
cích našeho města, tam i pan Vladimír Kříž
bezesporu patří a patřit bude! Už jen touto
literární dokumentací vykonává kus poctivé
práce, nemluvě o čtivém, stylistickém zpraco-
vání. Nápaditost, vlastní poznatky… aj.

Tak tedy - hodně mladého myšlení, inspirace, moudrosti
mladý Sokole!

Děkujeme!
Jana Uhlířová - Křížová

Polabské muzeum
Muzeum Bedřicha Hrozného 

Vás zve na zahájení výstavy afrických obrazů a dřevořezeb

Umění z Tanzanie
4. března 2008 v 18 hodin v muzeu v Lysé nad Labem

Při zahájení výstavy proběhne promítání s vyprávěním Ilony
Füzékové o malířích z Dar es Salaamu.

Výstava potrvá od 5. března do 11. dubna 2008
Otevírací doba: út - pá  10:00 - 12:00 a 12:45 - 16:00

so - ne  10:00 - 16.00

Vážená paní Anežka Roubíčková, žijící v Domově Na Zámku, se dne 23.
ledna 2008 dožila 100 let. Upřímně gratulujeme a přejeme do dalších let
pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti.

Odbor školství a kultury
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K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

2.2. Cesta životem - cesta světem,
aneb rozvojové země očima dobrovolníků (putovní výstava, 

přednáška, video, hudba) - od 19.00 hod. vernisáž v kině

2.-28.2. Kalendáře pro všední den i pro ozdobu
Výstava v Muzeu B. Hrozného

4.2. Tvořivé odpoledne (pro děti 4-8 let)
od 16.00 hod. v městské knihovně

5.2. Toulky českou minulostí 
- beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
od 16.30 hod. v městské knihovně

7.,14.,21.,28.2. Břišní tance pro ženy
od 17.30 hod. v městské knihovně

7.,14.,21.,28.2. Břišní tance pro děti
od 15.15 - začátečníci, od 16.00 hod. - pokročilí, v městské knihovně

8.-10.2. Výstava Regiony ČR
Výstaviště

10.2. Nedělní aerobic s Veronikou Vrzbovou
od 13.30 hod. v sokolovně

16.2. „Dobročinný bazar veřejněprospěšné tvorby“ 
(kapely, divadlo) - od 19.00 hod. v kině

17.2. Dětský karneval  
od 14.00 hod. ve farní klubovně (na katolické faře) nám. B. Hrozného

18.2. Tvořivé odpoledne (pro děti 8-13 let)
od 16.00 hod. v městské knihovně

13.,27.2. Kurz drátování
od 16.30 hod. v městské knihovně

4.3. Toulky českou minulostí 
- beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
od 16.30 hod. v městské knihovně

Podrobnější informace o jednotlivých akcích naleznete v obsahu Listů. 
Nabídku připravovaných akcí v Praze a Středočeském kraji naleznete 

na www.otomtoje.cz.
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Městská knihovna v Lysé nad Labem,
Husovo náměstí 23 (budova MěÚ - přízemí),
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 255,
e-mail: info@knihovnalysa.cz; 
http//www.knihovnalysa.cz

Vás zve na

Kurz drátování
Kurz se koná ve středu 13. a 27. února 2008

od 16.30 hodin.
Cena kurzu včetně materiálu je 40,- Kč ● Pokud máte možnost,

přineste si malé štípací a tvarovací kleště.

Kurz vyrábění pod vedením Míši Baštecké

Tvořivé odpoledne
Kurzy se konají v pondělí 4. února 2008 pro věkovou kategorii
4-8 let, v pondělí 18. února 2008 pro věkovou kategorii 8-13 let 

vždy od 16 max. do 18 hodin.

Kurzovné je včetně materiálu celkem 50,- Kč.
Přezůvky, nůžky a zástěru nebo staré tričko s sebou!

11

22

Břišní tance pro ženy
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ

- pokračujeme ve čtvrtek 7., 14., 21. a 28. února 2008
od 17.30 hodin

Cena jedné lekce je 50,- Kč.

33

Břišní tance pro děti 
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ

- ve čtvrtek 7., 14. ,21. a 28. února 2008

- začátečníci 15.15 - 15.45 hod. - pokročilí 16.00 - 17.00 hod.
Cena jedné lekce je 30,- Kč.

V š i c h n i  j s t e  s r d e č n ě  z v á n i !

44

Besedu s paní PaedDr. Marií Kořínkovou

na téma: Toulky českou minulostí
- Rudolf II. a jeho doba

Beseda se koná v úterý 4. března 2008 od 16.30 hodin

V s t u p  Z DA R M A !  V š ic h n i  j s t e  s rd e č n ě  z v á n i !

55

Za upřímné projevy soustrasti při úmrtí mého
manžela Zdeňka Bělíka srdečně děkuji.

Ludmila Bělíková s rodinou

Beletrie pro dospělé
Dobré jitro, člověče - Josef Fousek,

Lisey a její příběh - Stephen King,
Hlídej si svou holčičku! - Zdenka Ha-
merová, Síla ohně - Nora Robertsová,
Vládcové ostatků - Vlastimil Von-
druška, Smrt si počká - Michael Pal-
mer

Naučná lit. pro dospělé:
Toulavá kamera 5, Dějiny Chor-

vatska, Dějiny Portugalska, Zločin
a trest v českých dějinách - Jindřich

Francek, Udělejte si Vánoce, Toulky
českou minulostí 11 - Petr Hora-
Hořejší

Beletrie pro děti:
Letní něžnosti - Lenka Lanczová,

Magický dračí kámen - M. a D. Mis-
terovi, Veselé Vánoce s Medvídkem
Pú, Knížka plná pohádek

Naučná lit. pro děti:
Fotografie, Papoušci, Hry pro kliky

a holky, Obrázkové staré pověsti
české, Fotbal, Lodě 

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 
Komedie: Potkan 007, Simpsonovi ve
filmu
Napětí: Bourneovo ultimátum 

Sci-fi: Next
Ostatní: Bestiář 
Pro mládež: Arthur a minimojové,
Mrňousci 2

Nové videokazety ve videopůjčovně

Polabské muzeum
Muzeum Bedřicha Hrozného
Vás srdečně zve na výstavu

Kalendáře pro všední den 

i pro ozdobu
ze sbírky Ing. Josefa Šaldy.

Výstava bude zahájena v sobotu 2. února 2008 
v 15 hod v budově Muzea B. Hrozného 

a potrvá do 28. února 2008.
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PROGRAM ÚNOR
Kino Café Bar HOGO FOGO

Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem
www.hogo.cz, tel.: 325 551 496

e-mail: alesh@hogo.cz
otevřeno st-so 18:00-24:00,

ne 15:00-22:00 

pá 1.2. - 20:00 FILM
P.S. MILUJI TĚ 

(USA, 2007, 126 min.)
Mladá vdova Holly objeví 10 dopisů, které jí

zanechal manžel. Mají ji pomoci překonat
bolest a začít nový život. S pomocí jejích 

přítelkyň začíná pro Holly rok neobyčejných
dobrodružství, které pro ni před svou 

smrtí připravil její manžel. 

so 2.2. - 19:00 VERNISÁŽ
„CESTA ŽIVOTEM - CESTA

SVĚTEM“ 
aneb rozvojové země očima dobrovolníků

- putovní výstava dokumentárních fotografií
z Keni, Mozambiku, Zambie, Mongolska

a Jemenu
- INEX (Sdružení dobrovolných aktivit)

- přednáška, diskuse, video - hudba

čt  7.2. - 20:00 FILM
ONCE 

(Irsko, 2006, 85 min,) 
Výjimečný irský muzikál vypráví o osudovém
setkání dvou spřízněných duší, dublinského

hudebníka a české zpěvačky, kteří spolu komu-
nikují především pomocí úchvatné hudby. 

pá 8.2. - 20:00 FILM
VÁCLAV 

(ČR, 2007, 97 min.)
Nová tragikomedie Jiřího Vejdělka, ve které

Ivan Trojan vyvádí jeden průšvih za druhým... 

so 9.2. - 19:00 FILM
VÁCLAV 

(ČR, 2007, 97 min.)
Nová tragikomedie Jiřího Vejdělka, ve které

Ivan Trojan vyvádí jeden průšvih za druhým... 

pá 15.2. - 20:00 FILM
PERSEPOLIS 

(FR/USA, 2007, 97 min.)
Adaptace prvního íránského komiksu všech

dob. M. Satrapi, autorka předlohy a režisérka,
vzpomíná na své dětství a dospívání v zemi,

která se stala z prozápadní země baštou 
islámských fundamentalistů, s nadhledem

a značnou ironií.

so 16.2. - 19:00 HUDBA, DIVADLO
„DOBROČINNÝ BAZAR

VEŘEJNĚPROSPĚŠNÉ TVORBY“
- hudba: Duobetic Homunkulus, Zaum,

Kulturní památka
- divadlo: Červená Karkulka

ne 17.2. - 18:00 FILM
KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ 

(NOR, 2006, 79 min,)
Černohumorná komedie vypráví 

o naštvaném vozíčkáři, který svou depresí
dokázal rozložit skupinku pozitivně smýšlejích

invalidů, která jej přijede rozveselit. 
Tento humor může být pro někoho 
příliš drsný, ale závěrečná katarze 

rozhodně stojí za to.

so 23.2. - 19:00 FILM
4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY A 2 DNY 

(RUM, 2007, 113 min.)
Syrové drama získalo hlavní cenu 

na festivalu v Cannes. Popisuje s děsivou 
věrohodností realitu Rumunska v 80. letech.
Ilegální potrat, ke kterému se uchýlí hlavní

hrdinka filmu, je pro ni nejen ponižující 
zkušeností, ale ovlivní i její vztahy 

s okolím.

čt 28.2. - 20:00 FILM
CHYŤTE DOKTORA 

(ČR, 2007, 95 min.)
Dvojitá Táňa Vilhelmová v trojité komedii

o mužích, ženách a provalené nevěře. 

pá 29.2. - 20:00 FILM
CHYŤTE DOKTORA 

(ČR, 2007, 95 min.)
Dvojitá Táňa Vilhelmová v trojité komedii

o mužích, ženách a provalené nevěře. 

ne 9.3. - 15:00 FILM PRO DĚTI
ŘÍŠE HRAČEK 

(USA, 2007, 94 min.)
Krámek plný kouzelných hraček má po jeho
majiteli, podivínovi á la Willi Wonka, podědit

Natalie Portman. Vše se ale zamotá. 

Program vznikl za finanční podpory MěÚ Lysá nad Labem a Středočeského kraje.
Změna programu vyhrazena

KINO
CAFÉ BAR

SOŠ a SOU boduje nejen v módě, ale i v literárních soutěžích
Když se řekne SOŠ a SOU

v Lysé nad Labem, mnohým
z vás se vybaví módní přehlíd-
ky našich studentů, které svou
elegancí okouzlily nespočet
příznivců módy i návštěvníky
Výstaviště v Lysé nad Labem.
Jejich promenáda po molu
chytne u srdce mladou i starší
generaci. Vánoční atmosféru
u babiček a dědoušků v domově
důchodců vždy zpříjemní naše
manekýnky a mají úspěch. Ano,
chválím a po právu. Jsme pyšní
na úspěchy našich studentů
i v celostátní soutěži „Mladý
módní tvůrce Jihlava“, odkud
jsme letos přivezli hned tři
ceny.

Naše škola si v tvrdé konku-
renci našla čestné místo nejen
v módě, ale i v literárních sou-
těžích. Už pět let se pravidelně
studenti zapojují do soutěže,
kterou vyhlašuje Středočeský

kraj ve spolupráci s Domem
dětí a mládeže Mělník.
Každoročně přivezeme někte-
rou z cen. Letošní motto znělo:
„Přemoci zlé návyky je možné
dnes, ne zítra.“ Konfucius

Porota soutěže to neměla
vůbec lehké, obdržela přes dvě
stě prací ze středních škol
a středních odborných učilišť.
A naše škola? Opět uspěla!!!

Mezi oceněnými je studentka
1. ročníku Daniela Šimáčková
za svou povídku „Kapky nadě-
je“. Daniele tímto gratulujeme
a děkujeme. Poděkování patří
i dalším studentům, kteří sice
nezvítězili, ale do soutěže se
přihlásili a reprezentovali nás.

Končím citátem uvádějícím
jedno ze soutěžních témat:

„Hodnota člověka se neměří
tím, jak vypadá, ale tím, co
dělá.“

Ing. Eva Nováková

Městský úřad v Lysé nad Labem 
ve spolupráci s Taneční školou FIS Mladá Boleslav pořádá

Taneční kurz září - prosinec 2008
Kurz tance a společenské výchovy bude 
probíhat pod vedením Ladislava Fišera 

v sále Záložna v Benátkách n. J.,
většinou o sobotách od 17 hod.

Doprava z Lysé n. L. bude zajištěna 
autobusem za 200,- Kč na osobu na všechny 

lekce, se zastávkami v Litoli, 
v ul. Kpt. Jaroše, na náměstí, na sídlišti 
a v případě zájmu i v Benátecké Vrutici.

CENY:
Kurzovné ...................................................................... 1.400,- Kč 
PRO PÁR NABÍZÍME VÝHODNOU CENU ..... 1.200,- Kč/os. 
(při současném zaplacení za celý pár)

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

Doprava ........................................................................... 200,- Kč
Upozornění:
doprava bude zajištěna pouze pro účastníky se zakoupenou průkazkou na dopravu, jednotlivé
jízdné v autobuse již nebude možno zakoupit!

Př ih lás i t  s e  můžete  od  února  do  kvě tna  2008
na Městském úřadě v Lysé n.L., u paní Frankeové - odbor kultury 
(tel. 325 510 212), avšak pouze do naplnění kapacity, která činí 35 párů. 
Je možnost přihlásit se do kurzu pořádaného TŠ FIS, který bude probíhat rov-
něž každou sobotu v sále Záložna Benátky n. J., ale od 20 hodin (přihlášky
na telefonu 774 329 329). Na ten však nebude zajištěna doprava autobusem
z Lysé n. L.



Poslední měsíc starého roku
bývá už tradičně v Obchodní aka-
demii v Lysé nad Labem plný nej-
různějších akcí posilujících neje-
nom ducha studentů, ale i jejich
tělesnou schránku.

Třídenní ekonomický projekt 
3. ročníků 17.-19. 12. 2007

Tato akce probíhá ve škole již
třetím rokem. Stává se tak tradiční

součástí studia. I tentokrát se sklá-
dala ze čtyř částí - křížovky
o Evropské unii, vědomostního
testu, praktické logistické úlohy
a úkolu nalézt vhodný byt pro
mladého člověka na počátku pra-
covní kariéry, včetně nejvýhod-
nějšího financování.

Los rozdělil studenty 3. ročníků
do dvanácti firem, které první dva
dny usilovně pracovaly na zada-

ných úkolech a třetí den prezento-
valy výsledky své práce. Každá
firma měla k dispozici pouhých
deset minut a poté čelila všeteč-
ným dotazům odborné poroty
a také svých kolegů, kteří se ve
snaze „dostat své soupeře na kole-
na“ měnili v nepříjemné „šťoura-
ly“. Porota ve složení starosta
města Lysá nad Labem Mgr. Jiří
Havelka, ředitelka školy RNDr.
Ivana Dvořáková a autorky pro-
jektu ing. Jana Tomková a ing. Vě-
ra Rampová nakonec dospěla
k závěru, že nejlépe se s nástraha-
mi všech čtyř disciplín vyrovnala
firma Progress (jmenovitě Tamara
Elicerová, Ivana Krpálková, Aneta
Neuhäuselová a Tereza Novotná).

Soutěž v účetnictví
Naopak úplně poprvé se ve

škole konala soutěž v účetnictví.
Jednalo se o školní kolo soutěže,
jejímž vyvrcholením bude celo-
státní finále, jež pořádá Obchodní
akademie ve Znojmě. Školního
kola, které proběhlo 17. prosince,
se zúčastnili studenti 4. ročníku,
kteří měli na řešení účetních úloh
3x60 minut. Ve Znojmě nás ve
dnech 29.-30. ledna budou repre-
zentovat tři nejlepší - Šárka
Drahokoupilová (4. B), Monika
Minaříková (4. A) a vítěz Milan
Krejčík ze 4. B.

Literární soutěž
Naše studentky se v letošním

školním roce úspěšně zúčastnily
také literární soutěže vyhlášené
Středočeským krajem, kterou
organizačně zajišťoval Dům dětí
a mládeže Mělník. Michaela
Kůrková ze 3. A obsadila 2. místo
s prací nazvanou „Jak vypadá krá-
sa bulimičky“ ve stejnojmenné té-
matické kategorii a Jarmila Lejč-
ková ze 4. B obsadila 3. místo
s prací nazvanou „Zemři na ná-
zor“ v kategorii s tématem „Nebo-
jím se mít svůj vlastní názor
a chovat se podle něho“. Obě jme-
nované se zúčastnily slavnostního
vyhlašování vítězů a jejich práce
jsou součástí almanachu, který byl
k této příležitosti připraven.

Tradiční volejbalový turnaj
Konec kalendářního roku je

v naší škole spojován již tradičně
s volejbalovým kláním třídních
kolektivů. Atmosféra s postupují-
cími léty nabývá na intenzitě.
Letos se objevily nové originální
dresy (například pyžama), nové
transparenty a nejrůznější hudební
nástroje na podporu mužstev
a zastrašení soupeřů. Souboje byly
velmi dramatické a nakonec zvítě-
zila 2. B.

S využitím materiálů kolegů
zpracovala A. Šmídová
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Výlet do vánočního Lince
Žáci ZŠ  B. Hrozného vyrazili

jako každý rok na exkurzi do
zahraničí. Tentokrát si vybrali
rakouský Linz - Linec.

V pátek 14. 12. jsme dorazili
do sněhem posypaného hornora-
kouského města Linz.Bylo mrazi-
vo, ale pěkně.Prohlédli jsme si
město, památky a navštívili slavné
Ars Electronica Center-futuristic-
ké muzeum, kde jsme vyzkoušeli

všechny virtuální atrakce. Pro-
hlídku jsme zakončili na vánoč-
ních trzích v centru a ochutnávkou
lineckých koláčků. Mimochodem,
chutnají úplně stejně jako ty
naše.Prostě výborné! Exkurze se
vydařila a toto půvabné město
kousek od našich hranic všem
vřele doporučujeme.

Žáci ZŠ B. Hrozného,
Lysá nad Labem

PETICE 
„Za zachování rychlé lékařské pomoci (RLP) 

v Lysé nad Labem“
dle čl. 18 Listiny základních práv
a svobod a zákona č. 85/1990 Sb.
o právu petičním

Adresáti:
Krajský úřad Středočeského

kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha
5, hejtman, rada a zastupitelstvo
Středočeského kraje 

My, níže podepsaní občané Lysé
nad Labem a okolních obcí, vyjad-
řujeme touto peticí znepokojení nad
chystaným záměrem zrušit v Lysé
nad Labem posádku rychlé lékařské
pomoci a tuto nahradit rychlou zdra-
votnickou pomocí. Cítíme se být
reálně ohroženi na zdraví a životě
plánovaným opatřením, v jehož
důsledku by nejbližší lékař sloužil

až na stanovišti záchranné služby
v Nymburku.

Žádáme proto Krajský úřad
Středočeského kraje, aby ve spolu-
práci s Územním střediskem
záchranné služby Středočeského
kraje hledali a nalezli takové řešení,
které umožní zachovat dosavadní
fungující personální obsazení (RLP
s lékařem s atestací z urgentní medi-
cíny) záchranné služby na stanovišti
v Lysé nad Labem. Děkujeme.

Podpisová místa:
Městský úřad Lysá nad Labem -
podatelna, ČD centrum nádraží
Lysá nad Labem, Elektrocentrum
Skuhrovec, Městský úřad Milovice
Obecní úřad Ostrá

Rušný prosinec v Obchodní akademii v Lysé nad Labem

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

nabízí výuku v kurzu

1/ Přípravný kurz matematiky k přijímacím zkouškám na VŠ

Rozsah: 5 x 90 minut ●● Cena: 750,- Kč
Termíny: středa  6. 2., 13. 2., 20. 2., 5. 3., 12. 3. 2008 

od 14,30 hodin

Kurz je určen pro žáky středních škol, kteří se připravují na

studium na VŠ nebo VOŠ.

2/ Přípravný kurz ke studiu anglického jazyka na střední škole

Rozsah: 5 x 90 minut ●● Cena: 750,- Kč
Termíny: 7. 2., 14. 2., 21. 2., 6. 3. 13. 3. 2008 

vždy od 15,15 hodin

Kurz je určen pro žáky základních škol, kteří se připravují na
studium střední školy. Zájemci se mohou přihlásit telefonicky 

nebo e-mailem na níže uvedené kontakty.

OA Lysá n. L. - příspěvková organizace SK 
tel.: 325 553 021, tel./fax.: 325 552 143
oalysa@nymburk-info.cz, www.oalysa.cz
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Milé děti, vážení rodiče,
kocourek Mikeš Vás zve k zápisu do 1. třídy 

základní školy Bedřicha Hrozného.

Kdy? 6. a 7. 2. 2008 od 13:30 hod. do 18:00 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 

pedagogicko - psychologické poradny (Kolín, Nymburk) 
a zároveň odborného lékaře

Náhradní termín zápisu:
13.2 2008 od 13:30 do 17:00 hod. 
(po předchozí domluvě i v kterýkoliv jiný den)

Nabízíme:
-  klidné rodinné prostředí (oddělený I. a II. stupeň)            
-  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
-  sborový zpěv
-  mažoretky
-  pohybové hry
Pro starší děti navíc:
-  počítače
-  sportovní hry 
-  aerobic a  kroužek florbalu 
-  interaktivní výuku pomocí nejmodernější techniky

Informace o naší škole se dozvíte také i na internetové adrese
www.zsbhrozneho.cz nebo na tel. číslech 325 551 088, 325 551 302.

Těšíme se na Vás.
Kolektiv učitelů I. stupně ZŠ B. Hrozného a paní učitelky budoucích

prvňáčků Jana Jílková a Jana Pišlová

Základní škola a mateřská škola 
Přerov nad Labem, okres Nymburk

přijme děti do mateřské školy 
s nástupem od 1. 9. 2008.

Bližší informace o mateřské škole najdete na www.prerovnl.cz,
MŠ můžete navštívit kdykoli v termínu, který si předem telefonicky

dojednáte.

Zápis do mateřské školy se koná ve středu 12. března 2008
od 13:00 do 17:00 hodin v budově mateřské školy.

Kontakt: PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy
tel.: 325 565 280, 736 603 404

e-mail: zakladni.skola@prerovnl.cz

MŠ DRÁČEK
26.3.2008 a 27.3.2008 

od 14.30 hodin do 16.15 hodin

R O D I Č E  S  D Ě T M I  D O  M Š

MŠ PAMPELIŠKA
3., 4. a 5. března 2008 od 8 do 16 hodin

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534,
fakultní škola MFF UK

ZÁPIS S KRTEČKEM
DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2008-2009  

7. února 2008  13.30 - 17.00 hodin
8. února 2008  13.30 - 16.00 hodin

S sebou rodný list dítěte, jeho kartu zdravotní 
pojišťovny, rodiče - občanský průkaz;

Náhradní termín 14. 2. 2008 od 14 do 17hod. nebo individuálně 
po telefonické dohodě kdykoliv do 15. 2. 2008

Kontakty: telefon 325 551 220, e-mail: info@zsjaklysa.cz

MŠ ČTYŘLÍSTEK
●● Prezentační schůzka se uskuteční dne 4. 3. 2008 od 15,00
hodin (seznámení s MŠ, personálem, ŠVP, předání písemných
materiálů - Žádosti o přijetí do MŠ a související dokumenty).

●● Předávání Žádostí se uskuteční dne 25. 3. 2008 od 10,00 -
14,00 hodin (zákonný zástupce předá ředitelce školy osobně, 
s sebou přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz).

●● Vydání Rozhodnutí se uskuteční dne 22. 4. 2008 od 10,00 -
14,00 hodin (ředitelka školy předá osobně do rukou zákonnému
zástupci).

S ředitelkou školy je možné dohodnout jiný náhradní termín 
či hodinu (pouze v nutných případech).

Hana Rambousková, MŠ Čtyřlístek Lysá n. L.

Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem 
přijímá děti k předškolnímu vzdělávání pro

školní rok 2008-2009.
Milí rodiče, pokud se chystáte podat žádost o přijetí vašeho dítěte k před-

školnímu vzdělávání s nástupem ve školním roce 2008-2009, pak vás zveme-
na „zápisovou schůzku“. Schůzka se bude konat dne 12.3.2008 (středa) od
15,00 hodin v MŠ Mašince.

Na schůzce budou rodiče seznámeni s nabídkou a provozem mateřské
školy, obdrží prezentační materiály a formulář žádosti o přijetí dítěte.

Schůzka je informativní a je vhodné se jí zúčastnit bez dětí.

Kontakt na MŠ pro případ potřeby:
tel. čísla 325 551 236, 325 551 421

mailto: masinka@ms-masinka.cz
http://www.ms-masinka.cz/

Zápisy do mateřských škol
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Představujeme...

Vážení čtenáři, i v dnešním
čísle Listů vám představujeme
jednoho z lidí, kteří do pomyslné
mozaiky života vkládají pestrá
sklíčka. Tím člověkem je sympa-
tická, atraktivní a velice činoro-
dá dáma, RNDr. Helena Grocho-
lová. Ti z nás, kteří v Lysé žijí
delší dobu, si ji určitě pamatují,
kdy po našem městě chodila se
psy ve speciálních postrojích.
Cvičila totiž psy slepecké. Ale asi
více došla do povědomí při své
aktivní práci v místním Spolku
rodáků a přátel města a hlavně -
obrazy s tématikou přírody
a především pak koní, o nichž
umí vyprávět s úctou i poetikou.
S jejími výtvarnými díly se
můžeme setkávat na lyském
Montmartre, ale byly k vidění
i na výstavišti nebo třeba na
jejích samostatných výstavách
v budově bývalého augustinián-
ského kláštera či Muzeu
Bedřicha Hrozného. Malování
má jako svého koníčka s velkým
„K“ a do něj se promítá i její
druhá láska - příroda. Malování
spolu s přírodou byly jejími sny
už od dětských let a oba se jí spl-
nily. Před necelým rokem pře-
vzala z rukou prezidenta Evrop-
ské unie umění prestižní Evrop-
skou cenu za výtvarné umění.
Malování jí dělá radost i v sou-
časné době, kdy je manažerkou
a šéfovou firmy, kterou převzala
jako rodinnou štafetu. Zabývala
se i výrobou přírodních šperků,
stará se o krásnou zahradu a je
matkou dvou téměř dospělých
kluků.

Mezi firemním zařizováním,
rekonstrukcí svého domu a malo-
váním si na nás udělala čas, aby
nám dala nahlédnout do svého
světa koní, psů a výtvarna. 

Narodila jste se v Praze, jak jste
se ocitla v našem městě a od kdy
jste Lysačkou?

Moji předci, rodina Vackova,
pocházeli z Lysé nad Labem.
Pradědeček tady postavil továrnu
na pluhy tzv. „Vackovku“. Dědeček
ji přestavěl, zmodernizoval, a jen
přestavbu dokončil, tak mu ji
sebrali. Přistěhovala jsem se sem
po revoluci, v roce 1991 po restitu-

ci. Přijela jsem se dvěma malými
dětmi, Aleš je dítě předrevoluční,
Lukáš porevoluční, a už jsem tady
zůstala.

Opustila jste, jak se říká, dobré
bydlo v Praze, co bylo tím hlavním
důvodem?

Byla to výzva. Když jsem kdysi
jezdívala s rodiči o Dušičkách
kolem rodinné vily na hřbitov,
působilo to na mne jako dech zavá-
té minulosti. Po roce 1989 jako
bych se probudila ze snu do úplně
jiné reality. Nepředvídané a neoče-
kávané, bez upozornění, plánování
a přípravy. Měla jsem ale pocit, že
to dlužím svým předkům vrátit se
do jejich rodiště a pokračovat...

Vystudovala jste přírodní vědy,
co vás k tomuto oboru přivedlo?

Už na základní škole jsem měla
dva obory, mezi kterými jsem se
nemohla rozhodnout. Malování,
nebo příroda. A vždycky je to
o tom, jací jsou učitelé, jak umějí
žáka k něčemu přitáhnout. Měla
jsem bezvadnou učitelku přírodopi-
su, která mne posílala na všechny
přírodovědné olympiády. Proto
jsem po absolvování přírodovědné-
ho gymnázia šla studovat na
Přírodovědeckou fakultu Karlovy
univerzity. Měla jsem i spoustu přá-
tel mezi ochránci přírody, jezdili
jsme na tábory hnutí Brontosaurus.
Byli jsme skupina lidí se stejnými
názory a postoji a připadali si za
minulého režimu tak trošku jako
v odboji. Asi ten adrenalin k mládí
patří. Po studiu, než se narodili mí
synové, jsem tři roky pracovala

jako inspektorka ochrany přírody
na Praze-západ. 

Přes dvacet let jste cvičila sle-
pecké psy, což není úplně tak
běžná profese, jak jste se k tomu
dostala?

Moje maminka pracovala
v družstvu invalidů Meta, které pod
sebou mělo cvičitele slepeckých
psů. Já jsem často chodila po škole
za maminkou do práce, a protože
jsem v té době již řadu let chovala
dobrmany, povídali jsme si s pány
cvičiteli o výcviku.

A jste se svými psími žáky pro-
střednictvím jejich majitelů v kon-
taktu?

Samozřejmě, pokud nejsou
hodně daleko, ale i tak, buďto si
s jejich majiteli telefonujeme nebo
mailujeme a i se navštěvujeme.
Občas jim psy i hlídám, třeba když
jedou do lázní. Je tam vlastně doži-
votní servis. Prostě je to poslání.

A měla jste vlastního psa jako
dítě?

Odmala jsem měla „něco“.
Nejdřív, když jsme bydleli v pane-
láku ve Strašnicích, mi rodiče
povolili jen siamského kocoura,
aby se přesvědčili, že se umím
postarat o zvíře. Brávala jsem ho na
vodítku všude s sebou, až mi rodi-
če povolili alespoň trpasličího
pudla. No a potom, když jsem
v pubertě chodila sama po lesích,
mi dovolili dobrmana, aby mě ohlí-
dal. Nakonec jsem dobrmany cho-
vala přes dvacet let, byla jsem
i oblastní poradkyní chovu a roz-
hodčí exteriéru na výstavách.

Předpokládám, že malování jste
se také věnovala od raného věku. 

Už od první třídy jsem chodila
s dospělými do večerního kurzu
kresby podle předlohy zátiší nebo
modelu. A pak do lidušky. Byla
jsem většinou dříve hotová, tak
jsem do konce hodiny malovala zví-
řata a hlavně koně, což mi zůstalo. 

Zajímalo by mě, a určitě i naše
čtenáře, proč koně?

Kůň je nesmírně elegantní zvíře,
ale vzbuzuje v člověku i takovou
úctu a respekt. A nemůže být člo-
věka, se kterým, když ke koni při-
jde, to nic neudělá, cítí z něho sílu
a nemůže ho přehlédnout. To v člo-
věku zanechá takovou hlubokou
pečeť. A možná proto je tolik zaž-
raných koňáků. Kůň člověka osloví
a už to v něm zůstane. Proto asi ty
koně, je to neustálá emotivní inspi-
race.

Kromě toho, že koně malujete,
máte možnost na nich i jezdit?

Až teď, co jsem v Lysé. Celý
život mě to nějak míjelo, jako dítě
jsem se do stáje sice dostala, ale na
ježdění z různých důvodů nikdy
nedošlo.Teď mám dva vlastní koně,
tady za domem. Do jedné haly
jsem nechala navézt písek a tam
jsme se celá rodina učili jezdit.
A i když mi momentálně nezbývá
čas na vyjížďky, tak se chodím
alespoň kochat, vstřebávám to
všechno do očí, a pak se mi líp
maluje.

A co pro příznivce výtvarného
umění chystáte nového?

Pro Klub fríských koní připravu-
ji výstavu obrazů na jednom
zámečku v jižních Čechách, pak
výstavu v Rožnově pod
Radhoštěm, obě by měly být letos
na jaře. V jednání je výstava obrazů
divokých zvířat v zoo.

Po vašem významném evrop-
ském ocenění se asi lidově řečeno
musely nabídky jen hrnout…

On o tom málokdo ví, ale loni na
podzim se mi ozvala agentura,
která pořádá výstavy po celém
světě a nabízí obrazy i firmám tady
u nás. 

Chtěla jste se malováním někdy
živit?

Občas něco prodám, ale to je
buď známým, když si u mě doma
něco vyberou, chtěli vypodobnit
nějakého svého psího miláčka,
anebo na výstavách psů. Jsem ráda,
že na malování nejsem finančně
závislá, , že maluji celým svým nit-
rem to, co chci, a nic mě nesměruje
jinam.

Co říci, spíše napsat na závěr?
Ať se daří krásné sny naplňovat
všem, kteří si v srdci nějaké nosí,
a ať je od toho neodradí nic, včetně
životních pádů a shonu dnešní
doby.

Jana Křížová (jzk)

RNDr. Helena Grocholová a Ing. Luděk Grochol,
Csc. Vernisáž 19.5.2007 v Muzeu Bedřicha
Hrozného

Obraz - olej na plátně „Arabský hře-
bec“

Obraz - olej na plátně „Cval“
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Regulační poplatky 
u praktického lékaře pro děti

a dorost
od 1.1.2008 podle novely zákona č.48/1997 Sb.,

o veřejném zdravotním pojištění
Poplatek ve výši 30,- Kč se platí
vždy v následujících případech 
- při každé návštěvě ordinace, kdy
je provedeno vyšetření lékařem
- při každé návštěvě lékaře u paci-
enta

Poplatek se neplatí 
- za provedení preventivní pro-
hlídky 
● u dětí do 1 roku celkem 9x, 
● v 18 měsících
● ve 3 letech a dále každé 2 roky
(v 5,7,9,11,13,15,17,19 letech)
- za provedení dispenzární pro-
hlídky
● pokud je dítě dispenzarizováno
pro závažný klinický stav, popla-
tek se neplatí pouze v souvislosti
s vyšetřením pro onemocnění, pro
které je dispenzarizováno 
- za očkování
- za výkony, pokud nejsou spojeny
s klinickým vyšetřením
● převaz rány, odběry krve, výtě-
ry, aplikace injekce, předpis
receptu apod.
- za vyšetření nehrazené z veřej-
ného zdravotního pojištění
● vyšetření pro řidičský průkaz,
posudky pro školní akce apod.

Osvobození od poplatků je
vymezeno zákonem a platí pro
tyto případy
- při tzv. hmotné nouzi 
● v tomto případě je nutno se pro-
kázat příslušným dokladem ne
starším než 30 dnů
- děti z dětských domovů, škol-
ských zařízení pro výkon ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy
- pokud soud nařídí ochrannou
léčbu
- pokud je nutno se podřídit
zvláštním opatřením z důvodu:
❍ léčení infekčního onemocnění
❍ nařízené izolace
❍ nařízené karantény

Doklad o zaplacení poplatku
vydá praktický lékař podle
zákona pouze na vyžádání
(vybrané poplatky ovšem lékař
povinně oznamuje zdravotní
pojišťovně, která vede jejich evi-
denci a sleduje dosažení limitu
5000,- Kč ročně, nad který pak
pojišťovna vrací peníze pacien-
tovi).

Povinnost vybírat poplatky je
lékaři uložena zákonem, za
nevybírání poplatků může být
lékaři uložena pokuta ve výši
50.000,- Kč.

Poděkování
Ne jenom jedno. Nelze ani

odhadnout, kolik by jich musel
člověk vyjádřit, jakou formou
a jakými slovy, písmenky a vůbec
kde všude. Aby to, o čem se
v daném chci vyjádřit, plně vystih-
lo jeho obsah za postoj, ke které-
mu došlo ze strany paní
Dr. Duškové v dané situaci.

Ač má plný stav pacientů
v ordinaci pro další příjem, jako
její kolegové zubaři v našem
městě, přesto neopomněla, že je
člověk a to na místě s ohromným
postojem k dětem. A když byla
požádána o poskytnutí o zubařský
zákrok u dvouleté holčičky, která
navíc zde nemá trvalý pobyt, jedi-
ná z řad kolegů, kteří byli též

požádáni, začala
řešit. Jako odbor-
nice poznala, že je
zapotřebí urychle-
nou operaci. Po
daném odborném
posouzení začala řešit. Vyhledala
nám odborné zubní pracoviště
v Praze, které tyto operace dělá
a s jejím doporučením vše perfekt-
ně zajistila a tím vše proběhlo bez-
vadně. To jsou hodnoty, které má
naše paní doktorka. V běžném
životě se s nimi již ani nepotkáme.

Jste jednička. Těžko hledat jaké
ocenění si zasluhujete za tento pří-
kladný postoj. Přijměte toto podě-
kování od nás i Barborky.

Zdeněk Veselý

Chřipka nás překvapí
náhlým vzestupem horečky

někdy se zimnicí a rychlým rozvo-
jem celkových příznaků (zchváce-
nost, intenzivní bolesti hlavy,
bolestivý pohyb oční, bolesti svalů
a kloubů, bolesti v zádech, nechu-
tenství, sklon ke kolapsu).

Tyto příznaky převažují nad
katarálními příznaky dýchacích
cest. Suchý kašel jako důsledek
chřipkového zánětu hrtanu se zpra-
vidla objeví až po druhém dnu
nemoci. Nemocný při kašli často
pociťuje palčivou bolest za hrudní
kostí. Horečka trvá čtyři až pět dnů.
Trvá-li déle, je nutno pomyslet na
jiné onemocnění či na některou
z bakteriálních komplikací. Objek-
tivní nález je zprvu chudý - lehké
překrvení hrdla a překrvení spoji-
vek. Nos je hůře průchodný s poci-
tem suché sliznice, ale nápadná
rýma u nekomplikované chřipky
chybí.

Chřipka působí přechodné sní-
žení obranyschopnosti organismu.
To se projeví snadným rozvojem
bakteriální superinfekce, aktivací

chronických infekcí. Únava po pro-
dělané chřipce 2-3 týdny.

Základem léčby je klid na lůžku
do poklesu horečky, dostatek teku-
tin, antipyreticko-analgetických
léky s Paracetamolem (např.
Paralen), léky tišící dráždivý,
neproduktivní kašel a léky uvolňu-
jící průchodnost nosu, vitaminy.
Antibiotika nemají u nekompliko-
vané chřipky léčebný efekt a jejich
podání nezabrání rozvoji bakteriál-
ních komplikací, naopak rozvoj
bakteriální superinfekce usnadňují.

Alkohol (oblíbený grog) nepo-
máhá a potní kúry mohou zatížit
krevní oběh, nevhodné jsou zvláště
u dětí.

V současnosti je nejúčinnějším
způsobem prevence chřipky očko-
vání a zdravý životní styl.

Očkování vede k výraznému
snížení nemocnosti i úmrtnosti,
provádí se každoročně v období
před předpokládaným výskytem
chřipky, a to v ČR nejlépe od září
do poloviny prosince. Imunita vzni-
ká během dvou týdnů po vakcinaci

Pro registrované pacienty 
těchto lékařů:

MUDr. Čerňanská 
/ mobil: 602 830 242

MUDr. Dáňová 
/ mobil: 728 234 392

MUDr. Chocholová 
/ mobil: 606 840 451

MUDr. Matasová 
/ mobil: 607 746 211

Ve všední dny 
od 17,00 hod. - 22,00 hod.
V sobotu, neděli, svátek 
od 8.00 hod. - 20.00 hod.

Telefonické konzultace dětských
lékařů po ordinačních hodinách

Ne 17.2. MUDr. Matasová
Po 18.2. MUDr. Čerňanská
Út 19.2. MUDr. Matasová
St 20.2. MUDr. Chocholová
Čt 21.2. MUDr. Dáňová
Pá 22.2. MUDr. Matasová
So 23.2. MUDr. Dáňová
Ne 24.2. MUDr. Dáňová
Po 25.2. MUDr. Čerňanská
Út 26.2. MUDr. Matasová
St 27.2. MUDr. Chocholová
Čt 28.2. MUDr. Dáňová
Pá 29.2. MUDr. Dáňová
So 1.3. MUDr. Chocholová
Ne 2.3. MUDr. Chocholová

Únor 2008
Pá 1.2. MUDr. Dáňová
So 2.2. MUDr. Chocholová
Ne 3.2. MUDr. Chocholová
Po 4.2. MUDr. Čerňanská
Út 5.2. MUDr. Čerňanská
St 6.2. MUDr. Chocholová
Čt 7.2. MUDr. Dáňová
Pá 8.2. MUDr. Chocholová
So 9.2. MUDr. Čerňanská
Ne 10.2. MUDr. Čerňanská
Po 11.2. MUDr. Čerňanská
Út 12.2. MUDr. Matasová
St 13.2. MUDr. Chocholová
Čt 14.2. MUDr. Dáňová
Pá 15.2. MUDr. Čerňanská
So 16.2. MUDr. Matasová

a přetrvává nejméně jeden rok.
Osoby starší 65 let vytvářejí po
očkování nižší hladiny protilátek. 

U více než 10 % očkovanců se
může po očkování objevit zarudnu-
tí, otok či bolestivost místa vpichu.
Tato místní reakce vzniká do 7. dne
po očkování a rychle spontánně
odezní. Celková reakce se zvýše-
nou teplotou, bolestí hlavy a bolest-
mi ve svalech se objevuje u méně
než 10 % očkovanců a vymizí bez
léčby během jednoho až dvou dnů.

Přestože očkování poskytuje
velmi účinnou možnost prevence

onemocnění chřipkou, zůstává pro-
očkovanost naší populace nízká se
srovnáním s vyspělými státy světa.

Co je zdravý životní styl?
Nekouřit, nepohybovat se v zakou-
řených místnostech, nepřetápět
byty (max. 22 °C), dostatek pohybu
na čerstvém vzduchu, nízkotučné
potraviny, strava bohatá na ovoce
a zeleninu, dostatek nealkoholic-
kých, nepřeslazených nápojů.

Mnohé tedy můžeme ovlivnit
sami.

MUDr. J. Matasová
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Projekt zvyšování 
adaptability občanů 

se zdravotním postižením
Projekt je zaměřen na dlouho-

době nezaměstnané občany se
zdravotním postižením v kraji
Středočeském, Královéhradec-
kém, Libereckém a Pardubickém.
Chce motivovat ZP občany
k vědomému rozhodnutí celoži-
votně se vzdělávat. Také si klade
za cíl nalézt a ověřit postupy,
které umožní zaměstnání zdra-
votně postižených osob. V nepo-
slední řadě chce zlepšit jejich
možnosti v uplatnění na trhu
práce. Zaměstnávání (zaměstna-
vatelnost) ZP spoluobčanů je
potřeba průběžně řešit s ohledem
na hrozící sociální vyloučení.

Po kurzech rozvoj osobnosti
a informační technologie se han-
dicapovaní mohou vzdělávat
v dalších kurzech - podnikání
a angličtina. Konají se od počát-
ku října do konce listopadu ve
čtyřech městech zúčastněných
krajů (Liberec - Koloseum, Smr-
žovka - Evropské výtvarné cent-
rum pro postižené děti Sněženka,
Pardubice - Veterinární klinika
v ulici Štrossova, Ústí nad Orlicí
- v ulici Tvardkova). 

Do kurzů se přihlásilo zhruba
sto handicapovaných. Podmín-
kou účasti bylo absolvování
obou základních kurzů (rozvoj
osobnosti, počítače). Většina
z účastníků kurzů je postižena
tělesně či mentálně, doplnit si
vzdělání se však rozhodli i lidé
s postižením zraku, sluchu, lidé
s kombinovaným postižením
a lidé trpící civilizační chorobou.
Handicapovaní mohou absolvo-

vat buď jeden nebo oba ze zmi-
ňovaných kurzů.

Kurz podnikání
V tomto kurzu jsou účastníci

zasvěcováni do základů podniká-
ní.
Náplň:
Podnikatelský plán
Právní formy podnikání, živno-
stenský zákon, Obchodní zákoník,
Zákoník práce
Psychologie obchodního jednání
Účetnictví, daňová evidence
Sociální a zdravotní pojištění
Daňová soustava DPFO
DPH, silniční daň
Finanční plán
Sociální a zdravotní pojištění
Lekce doplňují workshopy. V prů-
běhu kurzu si klienti vytvoří vlast-
ní podnikatelský plán.

Angličtina
Kurzy probíhají ve dvou úrov-

ních - pro začátečníky a pokročilé.
V současné době se v rámci

projektu připravuje třetí informač-
ní brožura. Bude obsahovat údaje
o základních kurzech (rozvoj
osobnosti a počítače) z pohledu
lektorů i samotných účastníků.

Projekt nyní vstupuje do své
závěrečné etapy. Jejím cílem je
prezentace výstupů a výsledků
dvouleté práce a prosazení
poznatků do praxe.

Projekt financuje Evropská
unie a MPSV. Nositelem projektu
je firma S-COMP.

Občanské sdružení Unikátní
Projekty, partner projektu

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

vyhlašuje pro klienty terénních sociálních služeb, kluby důchodců,
domovy důchodců a pro ostatní seniory jednotlivce

IX. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů

- pro radost a potěšení
Ruční práce, které jste vytvořili tuto zimu z různých druhů 

materiálů i různými technikami, jako například vyšívání, háčko-
vání, pletení, malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod. budou 
prezentovány na samostatné výstavě v Lysé nad Labem v rámci
výstavy Senior- Handicap: aktivní život 2008, která se uskuteční 

ve dnech 24. -27. 4. 2008
Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 25. 4. 2008

v rámci slavnostního odpoledne s kulturním programem 
v prostorách výstaviště.

Přihlášky do soutěže a své výrobky můžete předat 
do 25. 3. 2008 

na adresu: Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady
o.p.s., středisko Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 1722, 
č. tel. 325 551 353, 775 760 777 nebo rovněž v Milovicích, 

Příčná 194, č. tel. 325 577 290.
Abychom předešli záměně prací, je třeba označit výrobky štít-

kem se jménem, bydlištěm a rokem narození tak, aby jej nebylo
možno z práce odstranit (přišít, přilepit apod). 

Přeji Vám mnoho zajímavých nápadů a těším se na Vaši účast
a na Vaše práce.

Za organizátory soutěže
Věra Součková

Silvestr, na který nezapomenu
Půl hodiny zbývalo do poslední

ordinace v roce 2007. Zdálo se, že
se již nic významného nestane.
Zavřu ordinaci, připravím si
měsíční vyúčtování pro zdravotní
pojišťovny, provedu uzávěrku
roku 2007, včetně povinných sta-
tistických hlášení. Tak jako každý
rok. Jenže ouha, jsou věci nepřed-
vídatelné. Náhle se v čekárně
objevil rozlícený tatínek T.K.,
dětí, které jsem dopoledne vyšet-
řila pro běžný respirační infekt,
a vynucoval si napsání na recept
lék ACC, lék na kašel, pro obě
děti, který jsem jim doporučila,
křičel, že jinak si děti zaregistruje
jinde. Snažila jsem se mu vysvět-
lit, že tyto léky jsou částečně hra-
zeny jen v případě, pokud se jedná
o těžké, chronické plicní onemoc-
nění a to v jejich případě naštěstí
není. Ale bez úspěchu. Nevím jak
se to mohlo stát, najedou jsem se
ocitla na zemi, hlavou a zády se
uhodila do dveří a narazila si
bolestivě levou ruku. Nemohla
jsem to pochopit, tuto rodinu
znám 7 let, jejich holčičky jsem

ošetřovala od novorozeneckého
věku. Myslela jsem si, že za ty
roky praxe již lidi poznám. Člověk
se ale učí stále. Byla jsem bez
důvodu napadena člověkem pro
26,40 Kč!

Jednalo se totiž o tyto léky:
ACC 200 3x1 tbl - cena v lékár-

ně 69,40 Kč, pojišťovna hradí
v indikovaném případě 17,60 Kč

ACC 100 4x1 tbl - cena v lékár-
ně 68,88 Kč pojišťovna hradí
v indikovaném případě 8,80 Kč

Takto skončil můj pracovní rok
2007.

Od ledna r. 2008 platí další
regulační mechanizmy ve zdravot-
nictví, které musíme respektovat.
To abychom začali navštěvovat
kurzy sebeobrany. Na ochranku
totiž valná část praktických lékařů
nebude mít peníze.

Nevím, kde se v člověku bere
tolik agresivity, zloby, nenávisti.
Možná, že se jednalo o nemocné-
ho člověka. Normální člověk by
přece nebyl toho schopen.

MUDr. Jana Matasová

CMC Graduate School 
of Business o.p.s.
Čelákovice

hledá kandidáty na uvedené pozice, splňující tyto požadavky:

RECEPČNÍ
- na HPP - aktivní znalost AJ - příjemné vystupování 
- komunikativnost - časová flexibilita

RECEPČNÍ - BRIGÁDA
- aktivní znalost AJ - příjemné vystupování 
- časová přizpůsobivost - 

KUCHAŘKA
- vyučena v oboru

POKOJSKÁ
Nástup možný ihned!
Iva Vondráková, tel.: +420 326 999 240, mobil: +420 602 775 744, ivondrakova@cmc.cz
CMC Residence & Conference Inn, nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice
www. hotel.cmc.cz
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Za Lysou krásnější VIII.

Na fotografii v únorových
Listech vidíme jednu z nejmaleb-
nějších předzahrádek ve městě.
Naleznete ji v Příčné ulici před
domečkem č. p. 201. Píši domeč-
kem, protože ten se vzhledem ke
své velikosti ztrácí za velkými
domy v Masarykově ulici. Čím
více se ztrácí velikostí, tím více
vyniká estetickým účinkem. K cel-
kovému efektu přispívá dobře zvo-
lený trvalkový záhon z modrofia-
lových podzimních aster (Aster
dumosus), zářivě žlutých a karmí-
nově červených listopadů (Chry-

zanthemum x hortorum). O jarní
efekt záhonu se postarají klasické
kosatce (Iris sp.) a juka (Yucca
filamentosa). Rámem pro tuto
malou kompozici je tvarovaný
živý plůtek ze zimostrázu (Buxus
microphyllus). Dominantou je pak
opravdu úctyhodný stromkový
šeřík (Syringa vulgaris). 

Celek ruší pouze necitlivě
umístěná plechová cedule se záka-
zem pobíhání psů. Snad by ji bylo
možné snížit o 1 metr a nechat ji
v trávníku?

Za odbor ŽP Stanislav Svoboda

Sůl nad zlato?
A je tu zase zima. V lednu

dokonce i nasněžilo! Ale zrada.
Vrtkavé počasí sněhové peřině
nepřeje dlouhého trvání. A jako by
té břečky nebylo dost. Chodníky
a silnice se pod dávkami soli mění
v hnusnou hmotu, která zanechává
nejen stopy na obuvi, vozech, ale
hlavně na zeleni v ulicích. 

Možná si ani neuvědomíme, že
ve snaze pomoci zprovoznit chod-
ník zatloukáme poslední hřebíček
do pomyslné rakve uliční zeleně.
Nejlépe patrné je to v Masarykově
ulici, ale ani nám. B. Hrozného,
hřbitov, Jedličkova nebo Okružní
ulice už nejsou, co bývaly.
Výsledek je ale patrný až v čer-
vnu, kdy už málokdo z nás spoju-

je schnutí stromů se zimním sole-
ním. 

Je to přitom úplně jednoduché.
Zvyšováním zasolení půdy je

dostupná voda stále více vázána
k solím a rostlina, i když je vody
relativně dost, schne. V loňském
roce jsme museli radikálně zakrá-
tit proschlé koruny jasanů
v Okružní ulici. V letošním roce
možná ze stejného důvodu bude-
me muset prořezat proschlé jasany
v Jedličkově ulici. 

A proč tenhle úvod? Město
Lysá nad Labem připravuje v roce
2008 kompletní obnovu první
části Masarykovy ulice (od nádra-
ží). Slovo kompletní zahrnuje
i obnovu veškeré uliční zeleně. Je

Cukrárna zemřela! 
Ať žije realitka!

Možná i tak bychom mohli
hodnotit smutnou skutečnost, že
k začátku roku 2008 uzavřela své
dveře Cukrárna u Vlků. Její místo
vystřídá realitní společnost.

Nemám nic proti realitním spo-
lečnostem. To uvádím hned
v úvodu. Z pohledu občana Lysé
však hodnotím ztrátu „rodinného

stříbra“ jako porušení dlouhole-
tých tradic. Cukrárna patřila spolu
se starou radnicí k dominantám
náměstí a byla samozřejmě cílem
nesčetných turistů. Bez nadsázky
lze uvést, že to byla nejlepší cuk-
rárna ve městě a samozřejmě

i v širokém okolí.
Tento poslední hold píši

v úterý. Proč v úterý? Protože
v úřední dny (pondělí, středa), kdy
na radnici pracujeme do šesti
hodin, jsem obvykle pro kolegy
z odboru doběhl s talířem v ruce
pro něco na zub. Vlastně to byl
pracovní proces, který měl za úkol

zlepšit „úřední“
náladu. Už
jenom při před-
stavě pařížské
kostky nebo
v y n i k a j í c í c h
vánoček a závinů
se totiž musela
každému zlepšit
nálada. 

Za spokojené
zákazníky doufám, že se alespoň
s některými z výrobků v Lysé
budeme moci nadále setkávat,
protože jinak bychom do nového
roku nevkročili radostně.

Za spokojené zákazníky
Stanislav Svoboda

tedy naší snahou zajistit novým
stromům čisté prostředí. Jedním
z technických opatření proti solím
bude instalace automatické závla-
hy, která by případné soli rozstřík-
nuté ke stromům ze silnice, pro-
pláchla rychleji z kořenové zóny.
Druhým opatřením bude zákaz
solení. K zajištění schůdnosti
chodníků a komunikací - v mís-
tech s novými výsadbami, bude
napříště odborem životního pro-
středí povolen pouze nechemický
materiál (písek, štěrk, popel). Ke
stejnému omezení došlo již v loň-
ském roce v Zámecké ulici po
výsadbě nové aleje. Doufejme
tedy, že toto jednoduché opatření
pomůže novým
stromům v cen-
tru města přežít
alespoň třicet
let. Předpoklá-
dám však, že
omezení so-
lení pomůže
i podzemním
vodám a tedy
kvalitě životní-
ho prostředí
v širším slova
smyslu.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

Aerobiková show
Naší letos zřejmě nejúspěšnější

akcí byla vánoční aerobiková
show, která se konala 26. prosince
v sokolovně. Akce se zúčastnilo
celkem 21 nadšenců, mezi nimi
dokonce tři muži! Na progra-
mu byly 50-ti minutové bloky 
step a dance aerobiku a 30-ti
minutový body styling. Celá akce
trvala cca 2,5 hodiny. Před-
cvičování jsme se ujaly my, 
domácí cvičitelky: step Lucka
Pragrová, dance Veronika Šimko-
vá a body styling Petra Jůzová.

Zájemci si mohli zakoupit spor-
tovní oblečení značky Touche. 

Za rok 2007 se v sokolovně
konalo celkem 5 obdobných aero-
bikových akcí. V následujícím
roce pro Vás samozřejmě chystá-
me další atraktivní hodiny s domá-
cími i hostujícími cvičitelkami
nebo cvičiteli. Doufáme, že i v no-
vém roce nám zachováte přízeň.
Těšíme se na Vás na našich pravi-
delných hodinách (pondělí, úterý,
středa od 19 hod.).

cv. Veronika Šimková
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Tříkrálová sbírka 2008
V Lysé nad Labem, Milovicích,

Přerově nad Labem a Kostomla-
tech nad Labem  počátkem roku
2008 proběhla TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA. Pokladničky byly dle
protokolu otevřeny a přepočítán
jejich obsah na MěÚ Lysá nad
Labem.

Celkem bylo vybráno 28 194,- Kč

Doprovodnou akcí v Lysé nad
Labem byl ŽIVÝ BETLÉM.

V Kostomlatech nad Labem dvě
skupinky koledníků obcházely
obyvatele a oslovovaly je v jejich
domovech. I v letošním roce se
zapojilo mnoho dobrovolníků a já
jim za všechny potřebné mnoho-
krát DĚKUJI .

DĚKUJI TÍMTO VŠEM
LIDEM DOBRÉ VŮLE ZA
PŘISPĚNÍ NA TUTO SBÍRKU.

Za farní charitu v Lysé nad
Labem Labutová  Jaroslava

Milí čtenáři, 
pojďte se s námi ohlédnout za

činností Klubu dobré zprávy, sekce
Lysá nad Labem, v roce 2007. 

Začněme pravidelnými aktivita-
mi: Scházeli jsme se každé úterý
v klubovně mateřské školky
Pampeliška na sídlišti. Hráli jsme
hry, zpívali písničky, vyráběli
(třeba velkou rybu z příběhu Jonáš)
a pronikali do tajů Bible. V prvním
pololetí nás pravidelně navštěvoval
vzácný host rytíř William. Podle
jeho vzoru si každé dítě vyrobilo
svého rytíře v plné zbroji a nebyla
to zbroj ledajaká. Rytíři jsou opá-
sáni kolem beder pravdou, obrněni
pancířem spravedlnosti, obuti
k pohotové službě evangelia poko-
je, mají štít víry, kterým uhasí
všechny ohnivé střely a nesmíme
zapomenout ani na přílbu spasení
a meč, jímž je slovo Boží. Velkou
událostí byla návštěva muzea
v Benátkách nad Jizerou, kde si
děti mohli prohlédnout, ale i osahat
a vyzkoušet rytířskou zbroj (sluše-
lo jim to a nikdo z nás nečekal, že
drátěná košile je tak těžká), přístro-
je k astronomii, oblečení z doby
císaře Rudolfa II, hudební nástroje,
vyrobit si mince, pečetidla apod.

Klubovna a zahrada školky pra-
videlně ožívaly i první neděli
v měsíci. Vyrobili jsme dárky,
modelovali, zasoutěžili si v lodích
či šipkách, naučili jsme se něco
nového - především o rybách,
mořích a lodích při tématu Jonáš.
Opékali jsme vuřty, trénovali ori-
entační běh po sídlišti s pomocí
mapy… Také jsme podnikli něko-
lik výprav do okolí.

O velikonočních prázdninách
jsme vyrazili do Prahy do Muzea
MHD a na bobovou dráhu a do
Hrusic - městečka kocoura Mikeše. 

Společně s klubem v Milovicích
jsme navštívili v Praze Národní
muzeum a v květnu jsme se zúčast-
nili druhé Bambiriády v Nym-
burce, kde děti zahrály loutkové
představení podle knihy Liliánkov.
I letos děti využily bohaté nabídky
činností jiných sdružení věnujících
se dětem a mimo jiné na vlastní
kůži vyzkoušely konzistenci hasící
pěny, vodu v Labi i dobré občer-
stvení.

Tři týdny v srpnu jsme
i s vedoucími z milovického klubu
strávili na příměstském táboře.

Tentokrát jsme se vydali po sto-
pách Jana Ámose Komenského
a zabývali se stvořením - prvními
šesti dny na Zemi.

V září jsme pozvali klubáky
i známé na akci „Seznámení s ori-
entačním během“, která se konala
ve Dvorcích. Postavili jsme fábor-
kovanou i klasickou trať pro kate-
gorie děti s rodiči, děti bez rodičů
do věku 10 let včetně, děti bez
rodičů od 11 do 14 let včetně, mlá-
dež od 15 do 18 let. První tři vítě-
zové v jednotlivých kategoriích
získali pěkné ceny a diplomy.

Byly jsme i ve Staré Lysé, a to
opět se vzácným hostem - Johnem
Newtonem - a hostinou v podobě
vlastní výroby obložených chlebů.

Během podzimních prázdnin se
děti při čtyřdenním setkání s kama-
rády z Kolína s nadšením zapojily
do soutěží na téma „Tajemství
staré knihy aneb Bible - Boží dopis
poslaný všem lidem“. Odměnou
jim byl královský poklad.

A co nás čeká v tomto roce? 
● 2. 2. 2008 - Ledová Praha -

celodenní výlet do Prahy 
● 20. a 21. 3. 2008 - Velikonoční

prázdniny s KDZ
● 30. 3. 2008 - Zpěvácká soutěž

s KDZ Milovice
● 4. - 8. 8., 11. - 15. 8. a 18. -22.

8. 2008 - Příměstský tábor -
Lysá n. L., Čechova ulice (18.-
22. pro děti od 10 let)

● 13. 9. 2008 - Seznámení s ori-
entačním během - Dvorce

● 15. 12. 2008 - Vánoční klub
Milovice

● 6.1., 2.3., 6.4., 4.5., 2.9., 5.10.,
2.11., 7.12. - Velký klub od 15-
17.30 hodin v klubovně KDZ
Každé úterý od 15-17h vás

zveme na pravidelné schůzky
v klubovně KDZ Lysá n. L.
v mateřské školce Pampeliška.

Každé pondělí od 15.30 - 17
hodin probíhají pravidelné schůzky
KDZ Milovice.

Bližší informace můžete získat
na tel. čísle paní Benešové 739 524
779 (Lysá nad Labem) nebo tel.
čísle paní Kmetové 739 524 778
(Milovice).

Marika Benešová, Míla
Souček, Tereza Sedláčková,

vedoucí KDZ Lysá n. L.

KLUB V ROCE 2007

KLUB DOBRÉ ZPRÁVY
Občanské sdružení pro děti a mládež

E-mail: os.kdz@tiscali.cz; telefon: 739 524 779
http://acsborlysa.spc-net.cz/klub/index.htm

Děkujeme Vám,
že svou přízní a pomocí  dáváte 

opuštěným pejskům novou naději 
na lepší život.

Šťastné vykročení do nového roku,
hodně zdraví a lásky přeje 

psí útulek Velas Lysá nad Labem.

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

Kříženec střední č. 22
- pes, barva černá, 2 roky, klidný
pejsek, vhodný k dětem

Kříženec pinče č. 62
- pes, barva hnědá, starší vhodný
do bytu, povahy klidné

Špic č. 69
- pes, stáří 5 let, z rodiny, vhodný
ke starším lidem

Německý ovčák č. 79
- fena, stáří 2 roky, drobná, tempe-
ramentní, vhodná na zahradu

Kříženec welškorgi č. 87
- fena, stáří 4 roky, vhodná na
zahradu, hlídací

Kříženec teriéra č. 90
- pes, stáří 4 roky, hlídací, bázlivá

Pitbul č. 92
- pes, pro zkušeného chovatele

Německý ovčák č. 103
- fena, stáří 4 roky, přátelský, čás-
tečně cvičená, vhodná na zahradu

Lovecký ohař č. 109
- pes, stáří 2 roky, klidnější pova-
hy, vhodný na zahradu s vysokým
plotem

Kříženec labradora č. 110
- fena, stáří neznámé, kříženec

labradora, přítulná milá, vhodná
na zahradu

Kříženec bígl č. 113
-     pes, stáří 7 let, klidný, vyrov-
naný, vhodný ke starším lidem

Město Lysá nad Labem by
rádo touto cestou poděkovalo
všem dobrým lidem, kteří se
ujali našich opuštěných pejsků.
Seznam čtyřnohých kamarádů
nalezených v okolí města najde-
te na (www.mesto-lysa.cz) pod
názvem úřední deska.

Nabízení psi jsou v současné
době umístěni v útulku v Lysé nad
Labem ve VELASU, a.s. Hraba-
nov č.p. 535, tel. 325 551 221,
nebo na tel. 723 342 174 p. Čápo-
vá. V útulku jsou umístěni i pejsci
z jiných měst a obcí. Můžete si je
přijít prohlédnout. Doba pro
návštěvy útulku je PO - ČT 8.00 -
13.00, PÁ 8.00-12.00 a každou
první sobotu v měsíci od 9.00 -
11.00 hodin.

Noví majitelé, kteří se ujmou
pejska z útulku, jsou osvobozeni
z platby (roční poplatek za psa) po
dobu dvou let. 

MěÚ Lysá n. L. děkuje všem
občanům, kteří projeví zájem
o naše opuštěné pejsky.

Za odbor SM 
Alena Durdanová

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky
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Při sjednání povinného ručení nebo
havarijního pojištění JEDINĚ

v kanceláři v Lysé nad Labem Vám
poskytneme speciální slevu!

Akce trvá do 28. 2. 2008
Využijte této možnosti a přijďte se informovat

do naší kanceláře v Lysé nad Labem
Masarykova ul. 1102 - v budově 

pečovatelské služby. 
Tel. 724 024 525, 608 771 995

Mimořádná 
slevová akce
na pojištění vozidel 

až 15 % Jezdím do Lysé nad Labem na
návštěvu dcery, která bydlí v Lysé na
sídlišti. Pravidelně při své návštěvě
jdu s vnukem na procházku okolo
Hrabanovské rezervace. Tato rezerva-
ce porostlá rákosím a nepřístupným
dalším křovinatým prostředím samo-
zřejmě skýtá velmi dobrý odpočinko-
vý kryt pro srnčí, ale i jinou zvěř.
Výměru rezervace odhaduji na 50 ha
plochy. Vždy při procházkách jsem
viděl nějakou tu srnku a jinou zvěř.

V posledním období asi od roku
2005 jsem již dlouho srnčí zvěř vůbec
neviděl. Pravý opak jsem však zjistil
v tom, že kolem celé rezervace je
umístěno 10-12 střílen, posedů atd.,
které slouží ke střílení hlavně srnčí
zvěře. Některé střílny jsou od sebe
vzdáleny sotva 50-80 m.

Byl jsem v minulosti také mysliv-

cem, ale myslím si, co je moc, to je
moc a tento nenormální počet střílen,
že má značný vliv na úbytek krásné
srnčí zvěře v této honitbě.

Pravý opak je v počtu zařízení,
která mají sloužit jako krmná základ-
na pro zvěř v době nouze. Tohoto
zařízení okolo rezervace je minimum
a většina, když se do nich podívám,
zeje prázdnotou bez založení krmiva.

Nevím, kterému mysliveckému
spolku patří honitba, ale páni mysliv-
ci, zamyslete se nad touto skutečností
a dejte zvěři alespoň malou šanci na
přežití. Aby v budoucnu vůbec v pří-
rodě byla zvěř ještě vidět a aby vám
veřejnost neříkala vrazi.

Současně zasílám životnímu pro-
středí v Praze, odboru ochrany život-
ního prostředí.

Ing. Jindřich Jelínek, Praha

Má zvěř šanci

Prodej krbového a palivového dřeva
(možno štípaného) měkké dřevo od 570,- Kč/ms
tvrdé dřevo od 800,- Kč/ms doprava do 10 km

zdarma

Z a h r a d n i c t v í  A l b a f l o r  S e d l č á n k y  1
tel.: 608 352 197, 326 994 546
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Nezodpovědné jednání za miliardu
Vážení spoluobčané,
alespoň dodatečně si Vám

dovolujeme oznámit, že dne 19.
12. 2007 jste mohli být při tom,
kdy se rozhodovalo o projektu,
který by měl být realizován na
pozemcích města v bývalém areá-
lu Fruty a na soukromém pozem-
ku pana Ing. Meixnera.

Projednávání tohoto bodu,
domníváme se velmi závažného,
s mnoha dopady na život obyvatel
tohoto města, jste na programu
jednání zastupitelstva města nena-
šli, a proto jste možná i nepřišli
podívat se na průběh projednávání
tohoto bodu.

K 15. 11. 2007 se přihlásili
k vyhlášenému záměru, resp.
podaly nabídky dva subjekty, MS
development a MK Trading, oba
z Prahy. 

Přesto, že ani jeden z těchto
subjektů nesplnil základní zadáva-
cí podmínky záměru, byl zastupi-
telstvem nakonec vybrán návrh
společnosti MS development
poměrem 8:3:3. (pro-proti-zdrželi
se). Celý proces považujeme za
velké nedorozumění, protože
nešlo o soutěž, na základě které
měl být vybrán nějaký subjekt,
který by byl vítězem, ale pouze
o zjištění, zdali by byl nějaký
zájemce vůbec schopen připravit
realizaci zadaného záměru.

Jak bylo dohodnuto na minu-
lém zasedání zastupitelstva, na
základě konzultací s ostatními
subjekty, resp. zastupiteli ze stra-
ny „opozice“, bylo námi předáno
radě města písemné vyjádření
k uvedené problematice. Tito
zastupitelé při jednání hlasovali
buď proti výběru a nebo se zdrželi

hlasování. Žádný jiný zastupitel
svůj rozbor nabídek nepředložil.

Vzhledem k tomu, že rada
města žádná kriteria pro vyhodno-
cení nabídek nestanovila, naše
vyjádření vycházelo z těchto
obecných kriterií, podle kterých
mělo být podle našeho názoru
postupováno, a to zejména: 
- úplnost předaných podkladů
podle podmínek zadaných při zve-
řejnění záměru - formálně admi-
nistrativní náležitosti, 
- navrhovaná cena pro město za
pronájem, resp. prodej pozemků
v bývalé Frutě, 
- kvalita architektonicko urbanis-
tického návrhu, 
- splnění požadavků obyvatel na
občanskou vybavenost.

Na základě těchto kriterií se
jednoznačně ukázalo, že by „sou-
těž“ měla být zrušena nebo se
mělo dospět k modifikovanému
řešení. K výběru „nejlepšího zá-
měru“ nemělo vůbec dojít. Mělo
být nadále jednáno se všemi
zájemci o nejlepších podmínkách
pro město. Nelze přeci ani vylou-
čit případnou spolupráci obou
zájemců. 

Vybraný návrh společnosti MS
development je po architektonické
stránce velice jednoduchý, hodící
se spíše na periferii města, který
by mohl na dlouhé roky nevhodně
ovlivnit výstavbu v samotném
centru. Vybraná společnost nabíd-
la za městské pozemky pouze 11
mil. Kč, oproti druhé společnosti,
která nabídla 16, resp. 19 mil. Kč
podle variant řešení, přičemž tržní
hodnota je min. 20 mil. Kč, podle
posouzení renomované realitní
a auditorské společnosti. Přitom

město dalo již za tyto pozemky
a jejich úpravu cca 12 mil. Kč.

Podklady vybrané společnosti
na zabezpečení financování neby-
ly zcela přesvědčivé, tato společ-
nost nemá schváleno financování
ústředím společnosti CREF
Amsterodam. Pan Ing. Meixner
nepodepsal s žádným zájemcem
příslušnou kupní smlouvu, resp.
smlouvu o smlouvě budoucí. 

Z celého procesu výběru nej-
vhodnější společnosti vyplynulo,
že nejde o to najít skutečně kvalit-
ního partnera pro město, pečlivě
ještě zvážit všechny skutečnosti vč.
seznámení veřejnosti s oběma návr-
hy pro získání názoru, ale šlo pře-
devším o to rozhodnout o projektu,
se kterým nebude spojováno téměř
roční úsilí zástupců opozice, tj.
subjektů, které hlasovaly proti
vybranému návrhu, resp. se zdržely
hlasování, o řešení tohoto prostoru. 

Žádnému vedení radnice se za
posledních 15 let nepodařilo tento
prostor vyřešit, přestože např. za
vedení města MOP a Naše Lysá,
i za přispění tehdejších některých
dalších zastupitelů, se zdařila ales-
poň příprava na případné finální
řešení. Bohužel stalo se ale to, co
jsme nakonec očekávali, že roz-
hodnutí o dalším postupu nebude
vycházet z pohledu odborného ani
ekonomického, ale že půjde pouze
o sledování politických zájmů,
jako by si chtěl někdo přisuzovat
do budoucna určité zásluhy. 

Zdá se, že jde o obdobný
postup, jako byla „příprava“
smlouvy o novém parkovacím
systému se společností ACTIV
s.r.o., Kladno.

Sami zástupci ODS, resp.

s nimi úzce spolupracující subjek-
ty, při zahájení jednání prohlašo-
vali, že nejsou připraveni
a nemohli se seznámit se všemi
stanovisky, ani s naším, ani pana
Ing. arch. Kapičky, ani se závěry
stavební komise a podle kuloár-
ních informací ani se samotnými
projekty. Přesto hlasovali o vybra-
né společnosti. Po zasedání však
na některých z nich bylo vidět
značné rozpaky. Možná, že před
jednáním obdrželi nějaké neob-
jektivní informace, ze kterých při
hlasování vycházeli. 

Co bude dále, je těžké odhad-
nout. Tak jak bývá obvykle zvy-
kem, společnost, která nebyla
vybrána, se bude zřejmě bránit. To
ukáže čas. Mohlo by to však oddá-
lit celkové řešení. Vybraná společ-
nost bude velice těžko plnit před-
pokládané další požadavky města.
Již na zasedání zastupitelstva
v prosinci 2007 se hovořilo o tom,
o čem jsme psali v našem vyjádře-
ní, že mimo jiné zejména v archi-
tektonicko-urbanistickém zpraco-
vání a v kupní ceně za pozemky
musí dojít k výrazným změnám. 

S přihlédnutím k výše uvedené-
mu lze konstatovat, že zájem
veřejnosti nebyl brán vůbec
v úvahu a občané by měli na tuto
situaci reagovat, např. obdobně
jako k problematice parkování. 

Přijaté usnesení by mělo být
zrušeno, resp. revokováno a měla
by být vypsána např. nová soutěž
s jasnými a realističtějšími pod-
mínkami s důrazem též mimo jiné
také na urbanisticko-architektonic-
ké řešení. 

Stanislav Ježek,
Ing. Petr Gregor

Co přeji spoluobčanům
Přeji všem věrným čtenářům

Listů, i když uznávám poněkud
opožděně pevné zdraví a pokoj
všem lidem dobré vůle. Přeji to
nejen těm, kteří se vstřícnou
a shovívavou dávkou empatie četli
po celý rok moje články, ale i těm,
kteří se mnou, ať už z jakýchkoliv
důvodů, nesouhlasili. Moc veřejně
nesouhlasit a odlišným názorem je
velký dar, který mnohým z nás byl
padesát let odpírán. Važme si
toho!

Pevné zdraví i nervy přeji rov-
něž představitelům města, aby se
nenechali vtáhnout do žabomy-
ších půtek a aby byli pamětlivi
svého poslaneckého slibu. Pros-
pěch města a jeho obyvatel by měl
vždy zvítězit nad partikulárními

zájmy a osobní nevraživostí.
Nepřísluší mi však soudit.

Je ale mnohé, co přeji v tomto
roce našemu městu a tedy nám
všem. Město potřebuje zejména
víceúčelový kulturní dům. Je
smutné, že jsme v širém okolí
jediným městem, které podobné
zařízení nemá. Kulturní a spole-
čenské akce musíme pořádat
v kapacitně a technicky málo
vyhovujícím kině a nebo na pře-
draženém výstavišti. Na taneční
dojíždí naše omladina do Benátek.
Jsem optimista a chci věřit, že se
stavbou tohoto velepotřebného
zařízení se letos ve „Frutě“ sku-
tečně začne. Má tam být i bazén
a pošta, mělo by se tam i najít
místo pro kluziště. Vždy zde

v minulosti, co já pamatuji, bylo.
To vše nám velmi chybí.

Další nutný objekt, jehož stav-
ba se má letos zahájit, je „domov
důchodců“. Nejenže současné
ubytování starých lidí v zámku je
provozně zastaralé, ale nevyhovu-
je stávajícícm předpisům a bude
muset zřejmě skončit. Doufám, že
nemalé problémy, které plánova-
nou realizaci až dosud provázely,
jsou již překonány a začne se sku-
tečně stavět. Neúspěch by byl
tristní.

Co mě stále mrzí, je neúnosná
koncentrace automobilové dopra-
vy ve městě. Možné zlepšení
úpravou parkovacích podmínek
bylo z mně nepochopitelných
důvodů zastupitelstvem zamítnuto

a lepší řešení zatím nikdo nenabí-
dl. Škoda, raději se budeme potý-
kat s neukázněnými řidiči a auty
způsobujícími smog a karcinogen-
ní plyny v centru města, i když
mnohá z již existujících parkovišť
zejí prázdnotou. Někteří automo-
bilisté jsou totiž nepoučitelní a je
třeba na ně přitlačit, nejlépe
finančně. Na to většina slyší.
Regulace provozu je zde nezbyt-
ná. Čím dříve bude, tím lépe.
V jiných městech to jde. Proč ne
u nás?

Tomu všemu by mělo pomoci
i plánované pokračování obchvatu
města. Sliby z nejvyšších kompe-
tentních míst zde jsou. Je nutné
jen soustavně a chytře tlačit

Pokračování na str. 18



18

2/2008 LISTY města Lysé nad Labem

Co přeji spoluobčanům

a nenechat se odbýt. Pan hejtman
se zde vyjádřil jasně. Je mu to
potřeba jen často připomínat
a nepřijmout obvyklé výmluvy.
Doba je k tomu vhodná, blíží se
krajské volby a každý hlas bude
potřebný. To ví pan hejtman velmi
dobře. Využijme toho!

Co mě také trápí? Několikrát
jsem o tom psal. Je to čistota

a pořádek ve městě. Co se spolu-
občany, pro které je odpadkovým
košem chodník nebo ulice, jindy
jiná místa ve městě i okolí?
Názorným příkladem byl prostor
před jižní stranou zámecké zdi. Na
odvezení hromad odpadků, které
milosrdně kryly husté keře, stačil
po vykácení sotva jeden valník.
Proč tedy platíme za odvoz komu-
nálního odpadu, když jeho třídění

a skladování pro některé „pořád-
kumilovné“ občany neplatí?
Zřejmě by pomohla větší důsled-
nost s vymáháním slušného cho-
vání.

Je toho jistě více, co bychom si
měli přát, aby se letos uskutečnilo,
nebo zlepšilo. Mnozí to také tak
vidí. Musím ale již končit vzhle-
dem k délce článku a trpělivosti
milých čtenářů. I tak si budou něk-

teří myslet, že se neprávem pasuji
do role moralisty. A budou mít
snad i pravdu.

Přesto přeji všem spoluobča-
nům více optimismu a dobré nála-
dy, nežli nám občas život přináší.
Já jsem si víru ve větší optimismus
při silvestrovské euforii předse-
vzal. Věřím, že nebudu muset při-
znat, že jsem se mýlil.

Václav Mrkvička

Pokračování ze str. 17

Sokol v Lysé po první světové válce

TJ Sokol a první republiku poji-
lo pevné pouto. Hustá síť sokol-
ských jednot v Čechách a na
Moravě umožňovala pražskému
Národnímu výboru z počátku
vykonávat svou vůli jejich pro-
střednictvím. Proto také byl staros-
ta našeho Sokola J. Bičík tím, kdo
vzal místní vojenskou posádku
jménem NV do přísahy věrnosti
novému státu. 28. říjen 1918 přine-
sl samostatnost. Do měsíce stačila
naše Tělocvičná jednota Sokol
uspořádat oslavnou akademii v sále
hotelu U nádraží. Byla zřejmě
úspěšná, poněvadž přinesla do
spolkové kasy výtěžek 611
K. Nadšení a navrátilci z války
zvýšili stav členstva. U mužů to
bylo z 54 v roce 1918 na 202
a u žen z 37 na 80 k 31. 12. 1919.
Ve výboru naší jednoty, který vedl
Josef Bičík, ředitel místní měšťan-
ské školy chlapecké, byla celá řada
dalších odvážných a úspěšných
bratří. Brzy začali konat.

Ještě v roce 1920 byl na zdejším
zámku pánem bývalý hrabě R. F.
Kinský. Už se mu tak nevedlo jako
za mocnářství. Nemovitostí dost,
ale pohotovosti v kase zrovna moc
není. Prodá místní hotel U města
Prahy s tanečním sálem, vedlejším
domkem a přilehlou zahradou.
„Vše za pouhých 120 000 Kč“.
Nemusí se rovnou platit hotově,
pan hrabě něco napíše na futro.
Podnikavé hlavy ve výboru se
usnesly, mimořádná členská schů-
ze jednoty odsouhlasila.Kupujeme.
Na ruku dáme čtyřicet tisíc, zbytek
nám pan hrabě počká. Obchod byl
uzavřen. 

Do té pohody přišla těžká rána.
V prosinci roku 1921 zemřel dlou-

holetý pracovník a starosta našeho
Sokola bratr Josef Bičík. Za rakví
jej na cestě poslední provázela
dlouhá řada sokolů místních i ze
širokého okolí. Kondolence na naši
adresu přicházely z mnoha bratr-
ských jednot. Kondolovalo před-
stavenstvo župy Barákovy a ČOS
podepsané br. Dr. Scheinerem,
který napsal i osobní list. Natolik
jej všude dobře znali. 

Život však jde dál, nečeká.
Jednotu prozatímně vede první
místostarosta br. Dr. Tichý. Sta-
rostí má však za dva starosty.
Splácíme dluh a ještě máme plánů
plnou hlavu. Zatím křídla Sokola
široce roztažená, ale v kase řádí
průvan. Něco pomohou bezúročné
půjčky členů, ale nestačí na všech-
no. Chceme podnikat, otevřít pra-
men příjmů, který nás zajistí. Žádá-
me úřady o udělení koncese na
provoz biografu. Žádost o koncesi
jsme podali a v ostré konkurenci
i uspěli. Tenkrát se naše zásluhy
o stát ještě nezapomínaly.

Zakoupila se promítací aparatu-
ra a plátno. Taneční sál upravujeme
na kinosál. Penízky jen tečou
a jsme dlužni, kam se podíváš. 

Naději na lepší časy dalo během
léta promítání v zahradě hotelu na
plátno napjaté na zdi sousedovy sto-
doly. Zájem byl veliký, ale podzim-
ním chladem tento pramínek
zamrznul. Pevná víra v lepší časy
už tu ale byla. Finanční stránku bylo
nutno vyřešit s konečnou platností.
Jak? Půjčíme si. Zdejší peněžní
ústavy o dobrý obchod zájem měly.
Půjčí na směnku. Ovšem sežeňte
ručitele a raději ať jich je víc.
Samozřejmě musí být movití!
Podepsat se na směnku je odvaha,
téměř bezbřehá. Z celého členstva
našeho Sokola měli odvahu jen tři
lidé. Řezník Fr. Šulc, sedlář Fr.
Horáček a Dr. Tichý. Místní filiálka
OHZ půjčila 80 000 Kč a Občanská
záložna v Lysé 60 000 Kč. Výbor
jednoty pokračoval dál ve své práci.
Teď s plnou kapsou a začne pravi-
delný provoz kina. 

Dobrá návštěvnost, dobrovolná
práce obsluhy dávaly příjem, který

časem stačil nejen ke splácení
dluhů, ale začal nadouvat splasklý
měšec pokladníka. Nakonec byl
výnos biografu hlavním příjmem
naší sokolské jednoty i když práce
obsluhy byla posléze placená.

Po zemřelém br. Bičíkovi
zastoupil funkci starosty br.
Dr. Tichý. Z valné hromady 1922
odchází již jako řádně zvolený sta-
rosta. Ve správním výboru jednoty
má k ruce bratry a sestry: Šulc Fr.,
Horáček Fr., Tangl Fr., Kříž Jan,
Vyšata J., Kolocová Anna, Hra-
decký V., Hušek J., Vindiš O.,
Elicer R., Lajner V., Vyšatová V.,
Kuběnka R., Lajner A., Šimonek
B., Herman B., Brynychová A.

Po uvedení kinosálu do provozu
slouží ten i dalším potřebám jedno-
ty. Odbývají se zde naše schůze,
valné hromady členstva, přednáš-
ky, koncerty. Také chodí žádosti od
dalších spolků o zapůjčení sálu
k podobným účelům. Kulturní dění
v obci má blíže k Sokolu. 

Od roku 1895 kdy byla otevřena
nová měšťanská škola, měl Sokol
cvičení ve školní tělocvičně umís-
těné v suterénu. Zakoupením hote-
lu U města Prahy získala jednota
i dosti velký pozemek zahrady.
Upravila ho na letní cvičiště a hned
počítala s možností výstavby těloc-
vičny.

V roce 1925 došel výbor jedno-
ty k názoru, že podmínky pro stav-
bu jsou příznivé. V září byla svolá-
na mimořádná valná hromada člen-
stva, která návrh na stavbu těloc-
vičny na pozemku u kina schválila.
Zejména cvičící členstvo na tuto
chvíli čekalo. Byl sice předsletový
rok, kdy od podzimka se začíná
s nácvikem sletových prostných,
ale jak začala stavba, všechno šlo
stranou. Nácvik doženeme až ve
vlastním. Sestry sice cvičily dále
ve škole, ale i ty po cvičení dochá-
zely pomáhat na stavbu. Bylo to
dílo velkého nadšení.

Stavba byla do konce roku pod
střechou a 2. února 1926 byla
tělocvična slavnostně otevřena.
Čtyři měsíce, obětavost členstva
a 82 000 Kč. Každý, kdo se těchto

skutečností dotkne, smeká.
Nadšení provázelo i urychlený
nácvik všech složek na IX. všeso-
kolský slet v Praze. Jen tak doká-
zali cvičenci splnit náročné pod-
mínky sletové zkušební komise. Na
sletě vystoupilo ve sletových prost-
ných: 47 mužů + 5 starších, 23 žen,
24 dorostenců, 18 dorostenek, 34
žáků, 40 žaček.

Uvádíme tu jmenovitě všechny
cvičící bratry a sestry. Zaslouží si
to. Oni byli strůjci zázraku oběta-
vosti pro Sokol a mnohý ze čtenářů
najde mezi nimi jména svých před-
ků: 

Adášek, Cincibus, Franc, Čer-
nohlávek, Gallert, Halman, Jan st.
a Jan ml., Berta, Hodek, Hušek,
Hradecký, Herman, Hrázký, Elicer,
Knitl, Kaplan, Kopejtko, Kučera,
Kudera Boh. a Václav, Kočí,
Kuběnka, Maru, Merunka, Myšák,
Mejzr, Nekvasil, Pavlíček, Pařízek,
Peluněk, Prágr, Pačovský, Rýdl,
Ruml, Saučič, Svítil, Svoboda,
Světlý, Šimonek Rudolf a Alois,
Šimáček, Šulc Fr., Štok, Dr. Tichý,
Tuzar, Tryhuba, Uhlíř, Vodák.

Sestry: Brynychová, Březinová,
Hallmanová, Hloupá, Husová,
Hudlaská, Janatová, Janatková,
Jonášová, Mejzrová, Kotlářová,
Lainerová Helena a Rudolfa,
Lorencová, Rieglová, Rýdlová,
Šeráková, Vrabcová, Pýchová, Žiž-
ková, Žlabová.

Neřekl bych všechno, kdybych
zamlčel úspěch našich borců ve
cvičení na nářadí. Přes tvrdou kon-
kurenci v župě se probojovali bra-
tři: Kopejtko Karel, Peluněk Mil.,
Kočí Jos., Merunka Jos., Černohlá-
vek a Pačovský až do sletové sou-
těže, kde jako družstvo získali
věnce se stuhou a diplom. V jedno-
tlivcích byli z našich nejlepší
Kopejtko Karel, Peluněk Mil.
A Koší Jos. Dostali věnec se stu-
hou, diplom a bronzovou medaili.
V sestavách se to hemžilo veletoči
na hrazdě a stoj na bradlech a kru-
zích byl samozřejmostí. Od té doby
jediný br. Viktor Heller dokázal
tyto borce napodobit.

Fikar

Lysá nad Labem
140 let



Jakými slovy popsat prožité
radosti, dojemné scény, aby člá-
nek nevyzněl nepravděpodobně.
Ty radosti nastaly již před Váno-
cemi. S láskou přicházely děti ze
škol a školek. Na Silvestra nám

přišli zahrát a za-
zpívat i 2 pánové,
kteří tak činí mno-
ho let. 

Na nádvoří
nám přišli zahrát
koledy i obětaví
hasiči. Přestože
ten den byla
pořádná zima.

V kuchyni se
peklo cukroví
a vánočky. Po

všech chodbách zářily stromečky.
Vánoční výzdoba byla provedena
umělecky sestřičkami na každém
volném místě.

Na Štědrý den se rozezněly
stěny kaple vánočními písněmi.

Hrál a zpíval pan MVDr. Jan
Kořínek. Slovem o Ježíši Kristu
a jeho narození byl doprovázen
svou paní.

Také věřící evangelické víry
měli svou bohoslužbu ve vánočně
vyzdobeném přísálí, kde se jejich
bohoslužby konají. 

Dnes bylo vyvrcholení „vánoč-
ních a silvestrovských“ oslav
úsměvným bálem. Takto jsem si
jej nazvala. U tohoto bodu se
zastavuji, neboť veselost, dojíma-
vost a obětavost v jedno se spojily.
Sál byl zaplněn do posledního
místečka těmi, kteří chodí, těmi,
kteří jsou připoutáni na vozíček,
a těmi, kteří nás měli rozveselit.

Odcházeli a rozjížděli jsme se
s úsměvem na rtech a v očích.
Dokonce v rukou jsme drželi něja-
ký balíček. Výhry z tomboly.
Každý los vyhrával.

Poděkovali jsme potleskem
vedení „Domova“, paní ředitelce
Marii Beníkové a všem obětavým
pracovníkům. Tančit s pomocí
sester na vozíčcích nebo s různý-
mi nemohoucími pod klenbou
s nádhernými freskami bylo zcela
neskutečné a jak píši v úvodu,
skutečně dojemné.

Hrabě Špork, milovník lidu,
určitě by tleskal s námi!

Terezie Procházková,
obyvatelka „Domova“ Lysá n. L.
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Silvestrovský běh 
v Lysé nad Labem

Na prahu významného roku
v historii Sokola Lysá nad Labem
- 140 roků od založení, se konal
tradiční Silvestrovský běh.
Výstižnější by zřejmě byl název
Silvestrovské běhání, protože
závodí nejen renomovaní vytrval-
ci, ale také borci a borečci všech
věkových kategorií, pro které stále
ještě hodně znamená diplom
a bublifuk jako cena za vítězství. 

Letošní 33. ročník byl trochu
poznamenám faktem, že 31.prosi-
nec byl pracovním dnem. Takže
účast 42 závodníků, převážně
žákovských kategorií, byla jednou
z nejslabších v posledních letech.
Na druhou stranu celkem příjem-
né počasí dovolilo časy v mnoha
kategoriích lepší než v minulém
roce. Ve stručnosti alespoň pře-
hled vítězů.

Hlavní kategorie - muži:
1. Ondřej Beran, LOKO Trutnov
2. Michal Michálek, Sokol Na
Mělníce
3. Miloš Lambert, Milovice

Vítězové dalších kategorií:
předškoláci
Marek Svatoš, ŠSK ZŠ Kounice
nejmladší žákyně
Nikol Marsura, Atl. Vittorio
Veneto
nejmladší žáci
Filippo Marsura, Atl. Vittorio
Veneto
mladší žákyně
Karolína Růžičková, Neratovice
mladší žáci
Ondřej Tolaman, ŠSK ZŠ Kounice
starší žákyně
Nikola Kobzová, SKP Nymburk

starší žáci
Tomáš Bernard, Sokol Na
Mělníce
ženy 
Simona Marsura, Atl. Vittorio
Veneto
senioři
Roberto Merotto, Atl. Vittorio
Veneto

Sportovní stránka této akce je
samozřejmě hlavním motivem,
proč se velcí i malí běžci do Lysé
každoročně vracejí a bez ohledu
na počasí probíhají s číslem na
prsou ulicemi města za nepříliš
velké pozornosti kolemjdoucích.
Jenomže ono jde o víc. Jde také
o setkání lidí v posledním dni
roku, kteří si podají ruku a popře-
jí všechno dobré v tom roce nastá-
vajícím. A my, kteří každoročně
tohle všechno připravujeme a or-
ganizujeme, vždy věříme, že jistě
zase přijede kantor Jarda Urban
z Kounic a přiveze s sebou partu
holek a kluků, že se zase setkáme
s početnou italskou rodinou
Marsura a poznáme se s dalšími
novými sportovními přáteli. A je
nám všem příjemně. To je ta druhá
stránka, neméně důležitá - lidská. 

Ale protože všechno něco stojí
a i drobných cen musíme rozdat
několik desítek, chtěli bychom
touto cestou poděkovat těm, kteří
nám v tomto hodně pomohli. Jsou
to pan Václav Nováček, České
a německé dráhy a pan Evžen
Šulc, cestovní agentura EVEN
Tour. Na závěr ještě pozvání na
příští ročník, který se bude konat
jako vždy - na Silvestra. 

Jaroslav Denemark

Máme mistra Evropy
V Drážďanech - německé perle

na Labi - se 15. prosince uskuteč-
nilo otevřené mistrovství Evropy
v jízdě na veslařském trenažeru -
ergometru. Podobné závody,
i když jen na republikové úrovni
v rámci ČP hostilo v minulých
dvou letech i Výstaviště v Lysé
nad Labem.

Otevřené mistrovství znamená,
že se ho mohou zúčastnit jak
registrovaní veslaři, tak i členové
nebo návštěvníci různých fitnes
center, včetně těch, které si vybírá
americký výrobce ergometrů fa.
Concept podle dosahovaných
výsledků za své reprezentanty.
Otevřené také znamená, že se ho
mohou zúčastnit i sportovci ze
zámoří, a tak se zde sešla opravdu
silná konkurence.

Všechny věkové kategorie, od
žactva až po veterány závodí na
jednotnou vzdálenost 2000 metrů
a to, že se tento sport dá provozo-
vat v každém věku, dokázal svou
účastí i nejstarší účastník, kterému
bylo letos úctyhodných 92 let.

Za VK Lysá nad Labem se ME
letos poprvé zúčastnil i Pavel

Sláma, několikanásobný vítěz ČP
i MR a držitel našeho republiko-
vého rekordu kategorie C (50 - 54
let). Jeho pokus o konfrontaci se
světovou špičkou v této disciplíně
pak vyšel nad všechna očekávání.

Od prvních metrů se Pavel
držel takticky na krásném druhém
až třetím místě s minimálním
odstupem na vedoucího závodní-
ka. Jeho maximální ztráta činila
zhruba 250 metrů před cílem 9
metrů. Tam však náš závodník
nasadil k drtivému závěru a bě-
hem pouhých 100 metrů doslova
převálcoval doposud vedoucího
závodníka. Jeho výsledný čas 6
minut 22,5 sek. má pak světovou
úroveň a je letos vůbec nejlepším
na světě v této kategorii.

Zajímavá by jistě byla i jeho
konfrontace na MS, které se koná
v únoru 2008 v americkém
Bostonu, ale v té zatím Pavlovi
brání vysoké finanční náklady.
Výsledkově by se však jistě
neztratil, protože svým časem by
o téměř 3 sek. porazil i jeho loň-
ského vítéze. 

Pavel Sláma

Zítra budeme již jen vzpomínat
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Ve dnech 8. - 10. února se na
Výstavišti v Lysé nad Labem
uskuteční osmý ročník společné
výstavy měst, obcí, mikroregionů
a podnikatelů Regiony České
republiky.

Prvoplánově je tato výstava ori-
entovaná na cestovní ruch v České
republice - především mikroregio-
ny, sdružení obcí, ale i samostatná
města a obce nabízejí turistické
zajímavosti, cíle pro automobilo-
vou, pěší i cykloturistiku, produk-
ty agroturistiky, možnosti ubyto-
vání. Samosprávné subjekty ale
nabízejí i možnosti podnikání
v obcích, přehled lokalit pro
výstavbu, výsledky regionálního
rozvoje ap. Objeví se rovněž pro-
dukty komunální techniky.

V pátek 8. února se uskuteční
setkání starostů. Budou mít mož-
nost pobesedovat s náměstkem
ministra pro místní rozvoj (v sou-
časné době zastupujícím minist-
rem) Jiřím Vačkářem o regionál-
ních programech podpory, sezná-
mit se s mimořádným projektem
výstavby prvního areálu komfort-
ního bydlení pro seniory v České

republice a prohlédnout si stroje
pro zpracování dřevního odpadu
(např. z jarního průklestu stromů
v obcích, z městských lesů po
těžbě apod.), kterými si zároveň
vyrobí plnohodnotné palivo. 

Pro návštěvníky je připraven
projekt Senioři k počítačům, hlaso-
vání v soutěži vystavovatelů na
výstavě Regiony o nejlepší webové
stránky Zlatá kulička 2008,
v expozici TKD Milovice si mohou
vyzkoušet střelbu z kuše. Za zhléd-
nutí stojí xpozice Státního okresní-
ho archivu Nymburk ke stoletému
výročí Lázní Poděbrady, v níž
uvidí dosud nezveřejněné unikátní
historické fotografie a dokumenty.
V prodeji budou i zajímavé regio-
nální produkty.

Výstava Regiony České repub-
liky se uskuteční souběžně s výs-
tavou stavebních technologií
a materiálů Stavitel, která rovněž
nabízí téma Reality - nabídku
a prodej realitních kancelíří.

Pro veřejnost je otevřeno od
pátku 8. do neděle 10. února vždy
od 9 do 17 hodin.

Jan Řehounek

Regiony 2008 v Lysé

NEDĚLNÍ AEROBIC
s  V E R O N I K O U  V R Z B O V O U

Mgr. VERONIKA VRZBOVÁ
odborná asistentka na Katedře tělesné výchovy
České zemědělské univerzity
trenérka sportovního 
aerobiku 
- AEROBIC TEAM VERONIKY
VRZBOVÉ

ÚSPĚCHY:
r. 2002 2. místo MS Francie
r. 2004 1. místo ME Rotterdam, 3. místo MS Austrálie
r. 2005 2. místo ME Moskva, 2. místo MS Gent
r. 2007 2. místo ME Lloret de Mar, 1. MÍSTO MS Bělehrad

KDY?
10. února 2007 od 13:30 hod.

KDE?
Sokolovna Lysá nad Labem

CO VÁS ČEKÁ:
Dance aerobik, Bodystyling,
nabídka sportovního zboží značky
TOUCHE, možnost zdarma změřit
množství tělesného tuku

ROZPIS AEROBIKU 
na únor 2008 

Sokolovna Lysá nad Labem
19,00 - 20,15 hodin ● vstupné 30,- Kč

Datum Kdo cvičí? Co Vás čeká?

Pondělí 3. 2. 2008 Lůca step aerobik
Úterý 4. 2. 2008 Petra mix aerobik+overball
Středa 5. 2. 2008 Verča dance aerobik

Pondělí 11. 2. 2008 Lůca mix aerobik+činky
Úterý 12. 2. 2008 Petra dance aerobik
Středa 13. 2. 2008 Verča step aerobik+overball

Pondělí 18. 2. 2008 Lůca dance aerobik
Úterý 19. 2. 2008 Petra step aerobik
Středa 20. 2. 2008 Verča mix aerobik

Pondělí 25. 2. 2008 Lůca P-class
Úterý 26. 2. 2008 Petra mix aerobik
Středa 27. 2. 2008 Verča dance aerobik

Těší se na Vás cvičitelky
Lucka - pondělí: 723 33 70 36, swindler@seznam.cz, 

Petra - úterý: 737 96 25 13, petra.juzova@centrum.cz, 
Veronika - středa: 605 73 94 61, weronic@seznam.cz)

● VÝZVA ● VÝZVA ● VÝZVA ● VÝZVA ●

Vyzýváme rodiče, kteří mají zájem 
o slavnostní obřad 

„Vítání občánků“,
aby se po narození dítěte přihlásili na odboru školství

a kultury MěÚ Lysá n. L., 
kde budou podrobněji informováni.

Alena Frankeová, odbor kultury, tel.325 510 212, 
e-mail: frankeova@mestolysa.cz

VSTUPNÉ:
v předprodeji u cvičitelek: 120,-
Kč, na místě: 150,- Kč
(Lucka - pondělí: 723 33 70 36,
swindler@seznam.cz, 
Petra - úterý: 737 96 25 13,
petra.juzova@centrum.cz, 
Veronika - středa: 605 73 94 61,
weronic@seznam.cz)

Farní charita Lysá nad Labem
Vás zve na

DĚTSKÝ
KARNEVAL
s KLAUNEM FERDOU

v neděli 17. 2. 2008 ve 14.00
ve farní klubovně


