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Voda

Pranostiky
● O sv. Basiliši zima všude

čiší (9. 1.)

● V obrácení sv. Pavla 
je-li jasno, bude celý rok
pak krásno (25. 1.)

● Na sv. Priska pod sáněmi
píská (18. 1.)

● Na Nový rok zrána jasné
lesky, prorokují v létě 
časté blesky.

Zhodnocení roku 2007 a cíle pro rok 2008
Vážení spoluobčané, v následují-

cích řádcích jsem si dovolil zhodno-
tit rok 2007 a nastínit naše plány pro
rok 2008. Velké investice, které
jsme měli naplánovány v rozpočtu,
se nám podařilo realizovat. Postavili
jsme dvě nové komunikace a to
v ulici V Polích a v ulici Sokolovská
(nákladem cca 5 mil. Kč). Zateplili
jsme další pavilon školy J. A. Ko-
menského (nákladem cca 2,5 mil.
Kč). V rámci zateplení proběhla
i výměna oken a oprava střešní

římsy. Započalo se s kompletní
rekonstrukcí Legionářské ulice včet-
ně nové kanalizace, která by měla
být ukončena na jaře příštího roku
(nákladem cca 5 mil Kč). Pokra-
čovali jsme v dostavbě chodníku
v Sojovické ulici směrem na Kačín
(nákladem cca 1,3 mil. Kč). Poda-
řilo se postavit novou kanalizaci
v lokalitě Lom (nákladem cca 3 mil.
Kč). Zahájili jsme generální opravu
zámecké zdi v ulici Zámecké, která
by měla být dokončena v příštím
roce (nákladem cca 2,5 mil. Kč).
Díky sponzorovi firmě UNICA byla
provedena kompletní výměna oken
v mateřské škole Dráček v Litoli
(nákladem cca 1 mil. Kč). Za nejvý-
znamnější investici považuji koupi
nového hasičského vozu za cca 
6 mil. Kč. Doufám, že toto nové
vozidlo pomůže naší jednotce dob-
rovolných hasičů i nadále vykoná-
vat jejich náročnou práci na špičko-
vé úrovni. Z drobnějších investič-

ních akcí jistě stojí za zmínku vybu-
dování nového dětského hřiště,
rekonstrukce sociálních zařízení ve
škole TGM v Lysé a investice do
osvětlení rizikových přechodů pro
chodce.

Mimo investic řešilo město pro-
blémy spojené zejména s výkonem
státní správy v gesci obce s rozšíře-
nou působností. Odbor sociálních
věcí musel přejít na nový systém
vyplácení dávek. Stavební a živno-
stenský úřad také musel zavést nové

informační systémy do své práce.
Před koncem roku ještě zbývá do
úspěšného konce dotáhnout výměnu
řidičských a občanských průkazu na
odborech dopravy a vnitřních věcí.
Pro lepší spolupráci mezi odbory
a lepší výkonnost úřadu jsme necha-
li vypracovat personální a procesní
audit, který by nám měl pomoci ve
zlepšení práce úřadu zejména
v oblasti komunikace s občany, kde
cítíme možnosti zlepšení. Chtěl
bych touto cestou poděkovat všem
kolegům, kteří se zasloužili o bez-
problémový chod celého úřadu. 

V letošním roce se mnoho obča-
nů a firem rozhodlo sponzorsky
podpořit aktivity města v různých
oblastech. Rád bych touto cestou
všem poděkoval. Jsem rád, že i přes
neexistenci kulturního a sportovního
stánku, se kulturní i sportovní 
aktivity ve městě i nadále úspěšně
rozvíjejí, proto bych rád poděkoval
všem, kteří se na činnosti spor-

tovních klubů a společenských orga-
nizací podílejí. 

V roce 2008 je prioritou započetí
rekonstrukce Masarykovy ulice.
Mimo to bychom rádi pokračovali
v zateplování a výměně oken ve
škole J. A. Komenského. Dojde
k opravě fasády školy T. G. Masa-
ryka v Litoli. Rádi bychom dokonči-
li prodej pozemku ve Frutě, kde by
budoucí investor měl vybudovat
podzemní garáže, víceúčelový kul-
turní sál, bazén, hotel, prostory pro

novou poštu a nové byty. Ve spolu-
práci se Středočeským krajem by
měla být zahájena výstavba nového
domova pro seniory. V dotační
oblasti se soustředíme zejména na
Operační program životní prostředí
a Regionální operační program
střední Čechy. Prostředky bychom
chtěli získat na snížení energetické
náročnosti školních budov (zateple-
ní a výměna oken), odkanalizování
obce, generální opravu čistírny
odpadních vod a revitalizaci měst-
ského centra (Husovo náměstí, nám.
B. Hrozného, Masarykova a Zá-
mecká ulice). Zlepšit bychom také
chtěli komunikaci úřadu s občany
a jejich informovanost o dění ve
městě.

Na závěr bych rád všem občanům
města popřál úspěšný rok 2008.
Hlavně mnoho štěstí a zdraví.
Doufám, že se jim v novém roce bude
dařit lépe než v roce předchozím.

Jiří Havelka, starosta

PF 2008
přeje redakce
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7. zasedání zastupitelstva města se
konalo 28. 11. 2007. Po tradičním zvole-
ní ověřovatelů a návrhové komise probě-
hla ještě jedna volba, a sice nového člena
rady města za odstoupivšího pana
Milana Horváta. Zastupitelé se shodli na
tom, že volba proběhne tajným hlasová-
ním. Jediným navrženým kandidátem
byl pan Mgr. Petr Kopecký. Po vhození
14 lístků přišla ke slovu volební komise.
Její předseda p. Kolman po krátké chvil-
ce sčítání oznámil, že p.Kopecký obdržel
9 hlasů a stává se tak novým členem rady
města. Pan Mgr. Kopecký poděkoval pří-
tomným za důvěru a nezapomněl ocenit
ani dlouhodobou práci pana Horváta pro
město.

Potom už zastupitelé projednávali
předložené body. Body č. 1 a 6 se pro-
jednávaly společně, protože se týkaly
výstavby nové silniční meteorologické
stanice. Tu vybuduje Středočeský kraj
u nového mostu přes Labe a bude infor-
movat motoristy o aktuálních hodnotách
teploty a vlhkosti upozorňovat na pří-
padné tvoření námrazy. Blok dalších 5
bodů se týkal věcných břemen většinou
v souvislosti s výstavbou elektropřípo-
jek. Obsáhlejší diskusi vyvolal až bod 
č. 8, kde se hovořilo o smlouvě o dílo na
zpracování žádosti o dotaci z Operační-
ho programu životní prostředí. Cílem by
mělo být získání financí na odkanalizo-
vání města. Odbor městského investora
na základě výběrového řízení navrhl,
aby partnerem v této oblasti byla společ-
nost RENARDS, s.r.o. z Brna. Dalším
pádným argumentem jsou dobré zkuše-
nosti z minulých let. Většina dotazů tak
směřovala k tomu, proč by společnost
RENARDS měla mít výsadní postavení
na dobu 3 let. Pan starosta vysvětlil, 
že každý operační program je rozdělen
do několika kol - výzev, ale v této chví-
li zatím nejsou stanovena jasná pravidla
a není ani určeno, v jakých termínech
budou výzvy vyhlašovány. Po vyhlášení
výzvy je lhůta pro podání žádosti
o dotaci 60 dnů, takže je nutné mít 
většinu podkladů pro tak rozsáhlou 
akci „v šuplíku“ a pouze doladit jednot-
livosti. 

Další tři body se týkaly pozemko-
vých záležitostí, a tak se přesuneme
k bodům č. 12 a 13. V prvním z nich se
projednávala úprava rozpočtu na rok
2007. Kromě jiného byly poskytnuty
příspěvky sportovcům - 100 tis. Kč fot-
balovému klubu v Litoli a 40 tis. Kč TJ
Slovan na další zvelebení jejich areálů.
K bodu č. 13, návrhu rozpočtu města na
rok 2008, se v předstihu začátkem listo-
padu konala pracovní schůzka zastupi-
telstva, takže při projednávání konečné-
ho znění se očekávala diskuse již jen
o detailech. Navíc členové zastupitelstva
obdrželi v materiálech doplňující infor-
maci pana starosty k dotačním možnos-
tem v roce 2008, které jsou orientovány
do 3 oblastí: 1) revitalizace městského
centra, 2) opravy školských budov, 3)
odkanalizování města a oprava ČOV. Ve
všech zmíněných oblastech má město
šanci dosáhnout na evropské peníze
a očekávané spolufinancování z EU je
v rozmezí 60-85 % uznatelných nákladů.
Pan Mgr. Fajmon navrhl zvýšit očekáva-
né příjmy města podle nového rozpočto-
vého určení daní. Pan Ing. Gregor vyjád-

řil svůj nesouhlas s koncepcí rozpočtu
a považuje jej za nereálný. Na pracovní
schůzce předal písemné stanovisko, ale
k zásadním úpravám nedošlo. Jeho názor
však členové zastupitelstva nesdíleli, což
se projevilo v závěrečném hlasování,
kdy 12 členů zastupitelstva bylo pro roz-
počet a jen 2 hlasy proti.

V bloku informativních zpráv zastu-
pitelstvo vzalo na vědomí zprávy ze
zasedání osadního výboru Byšičky
a zápis z finančního výboru. Očekáva-
ným bodem tohoto bloku bylo otevření
obálek s nabídkami na odkoupení
pozemku areálu bývalé Fruty. Dvě
nabídky - od MS Development, Praha 10
a MK Trading, Praha 4 - byly doplněny
návrhy na zástavbu podle zadaných
požadavků. Členové zastupitelstva měli
možnost si nabídky prohlédnout a navíc
do příštího zastupitelstva mají možnost
podrobného prostudování buď doma
nebo v sekretariátu starosty. Ing. Firman
doporučil vytvořit komisi pro posouzení
návrhů, p. Ježek doporučil, aby se
k návrhům vyjádřila i veřejnost. Pan sta-
rosta Mgr. Havelka uzavřel tento bod
konstatováním, že veřejnost byla o zá-
měru informována, vyjádřila se v anketě
a hlavní požadavky občanů byly respek-
továny. Zdůraznil, že otevření obálek
proběhlo v režimu prodeje pozemku
a nejedná se tedy o architektonickou sou-
těž.

Poté nastala krátká technická přestáv-
ka, během níž byli zastupitelé v uzavře-
ném jednání s vyloučením veřejnosti
informováni právníkem města JUDr.
Drábkem o postupu jednání s firmou
ACTIV.

V následující diskusi vystoupil s kri-
tikou Ing. Firman, který nebyl spokojen
s nedodržením slibu, že každý, kdo si
prostřednictvím města zakoupí kompo-
stér, dostane od města slevu na poplatku
„za popelnice“ 80 Kč ročně, a to po dobu
10 let. Pan místostarosta Sedláček uvedl,
že po konzultaci s ministerstvem vnitra
by se musela dost komplikovaně měnit
obecně závazná vyhláška o poplatcích,
a tak rada dala přednost jednorázové
slevě 500 Kč na 1 kompostér každému
kupujícímu. S kritikou se připojil i pan
Mgr. Fajmon, který doporučil pro příště
nechat změnu projít schvalovací proce-
durou, aby se rada města nedostávala „na
tenký led“. Pan starosta Mgr. Havelka
připomínky akceptoval s tím, že se pro
tuto oblast připravuje systémové řešení
s výběrem možností pro třídění a likvi-
daci odpadů.

Možnosti interpelace využil Ing.
Gregor, který požaduje řešení situace
v Zahradní ulici, kde občané kritizují
zvýšený pohyb nákladních vozidel u pro-
dejny stavebnin. Závěrečná diskuse při-
nesla celou řadu témat, z nichž vybírám
problém rychlé záchranné služby. Město
dostalo informaci, že Středočeský kraj
s největší pravděpodobností omezí služ-
bu lékaře a RZS bud vyjíždět v sestavě
řidič - zdravotní sestra. Úkolem pro sta-
rostu a p. Mgr. Kopeckého je pokračovat
v jednání s vedením kraje, aby byla RZS
zachována ve stávajícím složení.

23. jednání rady města se konalo 
4. 12. 2007. I v tomto případě bylo jed-
nacích bodů více než tři desítky, ale

vzhledem k dalším odpoledním povin-
nostem se jednání neslo v rychlém
tempu. Rada města schválila úpravu roz-
počtu, schválila vybudování 1 parkovací-
ho místa pro držitele ZTP/P na náklady
žadatele a nákup 2 informačních ukaza-
telů rychlosti jízdy od firmy GEMOS
CZ, Čelákovice za 100 tis. Kč.

Po bloku 8 bodů, věnovaných pozem-
kům, bytovým a nebytovým prostorům,
se rada věnovala smlouvě o uklidu města
a městské zeleně. Definitivní smlouvy
vzhledem k problémům s výběrovým
řízením ještě nejsou uzavřeny, a tak rada
schválila prodloužení dílčích smluv na
udržování čistoty města, městské zeleně
a zimní údržbu s firmou A.S.A., Praha 8,
od 1. 1. 2008 do ukončení výběrového
řízení. Po dalších 3 bodech, týkajících se
věcných břemen, přišel na řadu návrh
společnosti Chiko na odkoupení spor-
tovního centra Na Mlíčníku, tj. přetlako-
vé haly a pozemku. Rada města uložila
odboru správ majetku, aby předložil
ekonomickou rozvahu provozu a odhad-
ní cenu, odbor školství a kultury zjistí
možnosti využití pro jiné sporty a pan
starosta projedná s TJ Sokol možnost
případné směny areálu kina za halu
Chiko. V lednu se rada k tomuto tématu
znovu vrátí.

V bodu č. 21 byly vyslyšeny poža-
davky některých členů zastupitelstva,
a tak bude vyhodnocení práce všech
komisí provedeno do konce roku 2007.
V následujícím bodu byly schváleny ter-
míny jednání rady a zastupitelstva na I.
pololetí roku 2008. V bodech č. 22, 28
a 29 byly schváleny přesuny prostředků
v rámci rozpočtu, aby o nich mohlo jed-
nat zastupitelstvo 19.12.2007. 

Rada města rovněž schválila poskyt-
nutí finančních příspěvků - 3 tis. Kč na
Vánoční koncert dechové hudby, 8
tis. Kč na koncert bývalých absolventů
ZUŠ F.A.Šporka, 4 tis. Kč na běh
„Vzpomínka na E. Zátopka“, pořádaný
ZŠ Hrozného. V bodu č. 26 rada města
udělila Gymnáziu Nymburk výjimku
z obecně závazné vyhlášky č. 3/2006,
a tak se maturanti a jejich blízcí budou
moci veselit na plese až do 5 hodin ráno.
V bodu č. 30 se jednalo o pojištění
majetku města. Do výběrového řízení
dorazily 2 nabídky - od České pojišťovny
a Kooperativy - ale rada požádala finanč-
ní výbor o jejich vyhodnocení. V bodu č.
31 se projednával návrh na nově vznika-
jící ulici, začínající odbočkou z ulice Na
Zemské stezce. Rada doporučila název
„Vichrova“; o názvu rozhodne prosinco-
vé zastupitelstvo. Obsáhlým bodem byl
návrh na opatření po skončeném perso-
nálním auditu na MěÚ. S ohledem na
omezený rozsah článku bude informace
podána během 1. čtvrtletí 2008.

V předposledním bodu nebyl schvá-
len návrh na rozsáhlé úpravy topné sou-
stavy v budově MěÚ. Závěrečným
bodem jednání bylo schválení koncesní
smlouvy na školní stravování s firmou
EUREST, Praha 7. Smlouva platí od 
1. 1. 2008 do 31. 12. 2012.

24. jednání rady města se konalo
11. 12. 2007, netradičně pouze s týden-
ním odstupem od předchozího.
Důvodem bylo projednání materiálů
v radě, aby je bylo možné předložit na

program zastupitelstva 19. 12. 2007.
Na pořadu bylo 24 bodů, z nichž 7 se

týkalo pozemků, věcných břemen, byto-
vých a nebytových prostor. Z ostatních
bodů vybírám č. 5, v němž byla zrušena
zakázka n odstranění sedimentu z požár-
ní nádrže v Litoli. Důvodem bylo to, že
původně stanovený termín dokončení do
30. 11. nebylo možné stihnout a prosin-
cové mrazy již nedovolily práci zhájit.
Proto bude hned v lednu vypsána nová
zakázka a práce začne na jaře 2008.
V bodu č. 9 se jednalo o stanovení ceny
vodného a stočného pro rok 2008. Na
jednání rady byl přizván i ředitel
Stavokompletu Brandýs n. Labem, p.
Ing. Aleš. Ve svém vystoupení představil
dvě navržené varianty, možné pro rok
2008. První varianta (ta levnější) zname-
ná 25,59 Kč/m3 za pitnou vodu
a 25,99 Kč za vodu odpadní. Celková
cena 51,58 Kč představuje celkové 10%
navýšení, v němž se projevuje zvýšení
sazby DPH a inflace ve vodárenství, a to
v poměru 4 % a 6 %. Druhou variantu,
která by znamenala zvýšení o 15 %, rada
v podmínkách očekávaného celkového
zvyšování cen nepřijala.

Bod č.14 ohlásil zahájení taneční
sezóny - rada schválila výjimku z OZV
č. 3/2006, aby účastníci plesu, pořádné-
ho Tanečním klubem dospělých, mohli
tančit do třetí hodiny ranní. V bodech
č. 15 a 19 rada města vzala na vědomí
hodnotící zprávy o činnosti komisí kul-
turní a školské, sportovní, sociální
a zdravotní a komise regenerace.
Poměrně obsáhlý byl bod č. 16, v němž
se jednalo o třídění biologicky rozložitel-
ného odpadu. I. etapa začala nákupem
a rozdělením kompostérů k domácímu
zpracování odpadu na kompost a v tom
se bude pokračovat i v roce 2008. II.
etapa je tzv. komunitní kompostování,
kdy u bytových domů jsou umístěny
větší nerezové kompostéry, jeden zhruba
pro deset rodin. Tento systém už vyžadu-
je určitou péči a starost a je spojen
i s malou finanční odměnou pro toho,
kdo kompostér obsluhuje a stará se
o pořádek kolem něj. Problémem je
i pořizovací cena kolem 20 tis. Kč. Úko-
lem pro pana místostarostu je připravit
návrh podmínek pro realizaci II.etapy
v průběhu roku 2008.

V bodu č. 20 rada města schválila
dodatek ke smlouvě o díla se společnos-
tí HALKO, Nová Ves, která provádí
rekonstrukci Legionářské ulice. Dodatek
zohledňuje vlivy počasí v tom smyslu,
aby práce nebyly prováděny za každou
cenu, jestliže by kvůli mrazu nebo dešti
utrpěla kvalita práce. V následujícím
bodu rada schválila program posledního
zasedání zastupitelstva 19. 12. 2007.
Hezkou závěrečnou tečkou za jednáním
rady města v roce 2007 bylo přijetí daru
5 tis. Kč od firmy LINDE+WIEMANN
CZ městu na pořízení technického vyba-
vení pro další ročníky Adventu i jiné kul-
turní podniky.

8. zasedání zastupitelstva města se
konalo 19. 12. 2007, ale vzhledem
k redakční uzávěrce si informaci z něj
přečtete až začátkem února 2008. Hezký
vstup do roku 2008!

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
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Novoroční…

● 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

Oznámení o možnosti nahlížení do dokumentace k záměru:

Využívání štěrkopísku v dobývacím prostoru 
Stará Lysá

Ve smyslu § 16, ost. 3, zákona č. 100/2001 Sb. MĚSTO LYSÁ
NAD LABEM oznamuje možnost nahlížení do dokumentace k výše
zmíněné akci. Dokumentace je k dispozici na odboru správy majetku,
budova MěÚ, třetí patro, dveře č. 49, pan Ota Balík. 

Ota Balík, referent OSM

Informace k likvidaci vánočních stromečků

Vážení občané,
žádáme Vás o odkládání stromečků po vánočních svátcích na sta-

noviště kontejnerů. Z těchto míst budou postupně likvidovány. Děku-
jeme.

Za odbor  SM  Durdanová Alena

Vážení spoluobčané, starý rok se
svými radostmi i starostmi je za
námi a nás všechny čekají nové
úkoly zejména v ekonomické oblas-
ti. Pro většinu z nás jsou spojeny se
zvýšením cen energií, tedy obecně
elektřiny, zemního plynu, ale díky
ekologické dani i pevných paliv.
Také město musí hledat úspory
v zejména v této oblasti. Z energe-
tického hlediska jsou největšími
spotřebiteli městská zařízení -
školy, veřejné osvětlení, ale také
vodárna a čistírna odpadních vod. 

Situace ve třech našich největ-
ších školách (J. A. Komenského,
Bedřicha Hrozného a Masarykovy
školy) je o to svízelnější, že dosud
nejsou zpracovány energetické
audity, které by napomohly odha-
lit možné energetické úspory.
Projekty topení byly vesměs zpra-
covávány před rokem 1970, a tak
i celé dílo - stavba, je poplatná
době svého vzniku a tehdejším jak
technologickým, tak i materiálo-
vým možnostem. Co nás tedy
čeká? Je to kompletní zateplení
pavilonů školy J.A. Komenského
včetně úpravy střešních plášťů
a výměny oken. Masarykova škola
by měla také doznat rekonstrukci -
zateplení střechy a obvodového
pláště. S okny je to zde podstatně
lepší. Pomůže pečlivá údržba -
nátěr, přesklení venkovních křídel
izolačními dvojskly dle systému
BET (pochází z Německa, kde byl

rozšířen zejména v období první
ropné krize), vložení silikonového
těsnění mezi křídla oken a okenní
rámy, úprava vchodových dveří.
Ve škole Bedřicha Hrozného by se
přesklením venkovních okenních
křídel špaletových oken izolační-
mi dvojskly systému BET a vlože-
ním silikonového těsnění rovněž
dosáhlo nezanedbatelné úspory
provozních nákladů za plyn
a elektrickou energií. Zateplování
oken výměnou zasklení venkovní-
ho okenního křídla jedním sklem
za dvojsklo má nespornou výhodu
v tom, že ve špaletových oknech
zůstávají nadále vnitřní zasklená
křídla (takže od venkovního pro-
storu nás dělí dvojsklo + jednodu-
ché zasklení = tři skla s izolačním
prostorem mezi dvojskly a ve špa-
letě mezi vnitřním zasklením. Tato
tři skla již dokáží nejen patřičně
snížit prostup tepla (tepelné ztrá-
ty), ale také hlučnost přicházející
z venkovního prostředí. Navíc
odpadají zednické práce s vybou-
ráním původního okna, a cenový
náklad je podstatně nižší než při
výměně za nová, ať již dřevěná či
plastová okna. Vzhledem ke sku-
tečnosti, že se jedná o historicky
velmi cennou budovu a škola se
nachází v městské památkové
zóně, musí být ke všem úpravám
přistupováno velice citlivě. Na-
prostou samozřejmostí by pak
mělo být osazení všech venkov-

ních dveří těsnicími lištami.
Samostatnou kapitolou v této

oblasti je vytápění škol. Plynové
kotelny z roku 1980 již mají nej-
lepší léta své životnosti dávno za
sebou - pokud nedojde k jejich
havárií, budou mít letos 28 roků
provozu za sebou. Z těchto důvo-
dů bude nutné přistoupit k jejich
rekonstrukci. V první řadě je řešen
ohřev teplé užitkové vody (TUV)
pro školní areál J. A. Komenské-
ho, včetně školní kuchyně a jíde-
len (cca 2,5 m3/den). V loňském
roce byl zpracován projekt solární
předehřev TUV a k Ministerstvu
životního prostředí podána žádost
o dotaci na realizaci projektu z ti-
tulu využití obnovitelných zdrojů
energie. Dalšími kroky bude
postupná rekonstrukce kotelen,
výměna kotlů za kotle s vyšší
účinností, případně tak zvané kon-
denzační kotle a zavádění regulač-
ních prvků v řízení provozu jak
jednotlivých kotlů, tak celé kotel-
ny. Zde se naskýtá několik zajíma-
vých technických řešení, která by
byla přínosem i pro následujících
cca 20 let, pro které jsou plánová-
ny životnosti těchto a podobných
zařízení.

Je to propojení všech tří kotelen
a centrální rozvod tepla z moder-
nizované kotelny při škole
J.A.Komenského. V topném okru-
hu by mohl být zapojen kogene-
rační systém plynové mikroturbi-

ny, která by spalováním plynu
vyráběla elektrickou energií
a horké zplodiny hoření plynu by
předehřívaly napájecí vodu topné-
ho systému kotlů. Po tomto zchla-
zení by ještě v rekuperátoru ohří-
valy spalovací vzduch plynových
hořáků jednotlivých kotlů. Neza-
nedbatelná není ani skutečnost
snížení emisí ve spalovacích sys-
témech nových kotlů proti stávají-
címu téměř 30ti letému zařízení
a tím zlepšení ovzduší i následně
životního prostředí v našem měs-
tě. Popsaným způsobem by došlo
k minimalizaci energetických ztrát
a k efektivnějšímu využití naku-
povaného zemního plynu pro
účely vytápění. Vyrobená elektric-
ká energie by současně pokrývala
část spotřeby areálu škol a snížila
položku za její odběr. Pouze drob-
ností, avšak samozřejmostí by při
každé úpravě systému mělo být
osazení regulátoru tahu na komí-
novou hlavici. Vzhledem k rostou-
cím cenám energií mají tyto inves-
tice velice dobrou návratnost.

Ušetřené provozní prostředky
mohou být věnovány do investiční
oblasti s cílem dalšího rozvoje
města.

Přeji Všem občanům po celý
rok stálé a pevné zdraví, plno
osobní pohody a úspěchů při reali-
zaci nezbytných opatření, která
nás čekají. 

Tomáš Sedláček

Vážení spoluobčané,
od 2.1.2008 bude na chodbě u hlavního vchodu do Městského

úřadu umístěn box na vaše podněty. Můžete sem vhazovat připomín-
ky k poskytovaným službám od našich úředníků, s čím jste nespoko-
jeni nebo naopak spokojeni, náměty na  zlepšení služeb a samozřej-
mě nás i potěší slova chvály. 

Budeme rádi, když vaše připomínky přispějí ke zlepšení vztahů
občan - úředník. H. Hanousková, interní audit

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



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

Čt 17.1. MUDr. Dáňová
Pá 18.1. MUDr. Čerňanská
So 19.1. MUDr. Matasová
Ne 20.1. MUDr. Matasová
Po 21.1. MUDr. Čerňanská
Út 22.1. MUDr. Matasová
St 23.1. MUDr. Chocholová
Čt 24.1. MUDr. Dáňová
Pá 25.1. MUDr. Matasová
So 26.1. MUDr. Dáňová
Ne 27.1. MUDr. Dáňová
Po 28.1. MUDr. Čerňanská
Út 29.1. MUDr. Matasová
St 30.1. MUDr. Chocholová
Čt 31.1. MUDr. Dáňová

Leden 2008
Út 1.1. MUDr. Matasová
St 2.1. MUDr. Chocholová
Čt 3.1. MUDr. Dáňová
Pá 4.1. MUDr. Dáňová
So 5.1. MUDr. Chocholová
Ne 6.1. MUDr. Chocholová
Po 7.1. MUDr. Čerňanská
Út 8.1. MUDr. Matasová
St 9.1. MUDr. Chocholová
Čt 10.1. MUDr. Dáňová
Pá 11.1. MUDr. Chocholová
So 12.1. MUDr. Čerňanská
Ne 13.1. MUDr. Čerňanská
Po 14.1. MUDr. Čerňanská
Út 15.1. MUDr. Matasová
St 16.1. MUDr. Chocholová
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Žhavý popel do odpadových
nádob nepatří!

Se započatou topnou sezónou
nastal problém s poškozováním
sběrných plastových nádob na
odpady žhavým popelem. V loň-
ském roce bylo za celou zimu
nutné měnit poškozené nádoby.
Tyto poškozené nádoby vyměňuje
svozová firma ve své režii. Vzhle-
dem k tomu, že se jedná jedno-
značně o nekázeň občanů, kteří
byli několikrát upozorňováni na
zákaz sypání žhavého popela do
plastových nádob, bude vlastník
objektu, u něhož došlo k poško-
zení nádoby žhavým popelem,
hradit nádobu v plné výši. Cena

jedné nádoby se pohybuje v řádu
650,- Kč až 1 200,- Kč, u kontej-
nerů o velikosti 1 100 l se jedná
o 6 000,- Kč. Z tohoto důvodu žá-
dáme občany, aby vzali na vědo-
mí, že plastové nádoby nejsou
odolné vůči vyšším teplotám, kte-
rých žhavý popel dosahuje. Popel
do nádob smí být uložen po
vychladnutí, jinak nebude ná-
doba vyvezena z bezpečnostních
důvodů. 

Děkujeme za spolupráci.

Za odbor SM 
Durdanová Alena

I. o dotace na činnost spor-
tovních a společenských 

organizací,
II. o příspěvky na kulturní,

společenské či sportovní
akce.

Systém rozdělování dotací 
na činnost organizacím a příspěv-
ků na kulturní a sportovní akce

V rozpočtu města je každoročně
počítáno s financemi na podporu
činnosti organizací, které pracují
celoročně s dětmi a na podporu růz-
ných kulturních, společenských
a sportovních akcí.

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

Žádost organizace o dotaci na čin-
nost musí být podána do 31.1. aktuál-
ního roku, pro který je dotace žádána,
podmínkou pro přijetí je doložení vyú-
čtování poskytnuté dotace za minulý
rok - rovněž do 31.1.

Každá organizace, která splní
výše uvedené podmínky a úplně
a pravdivě vyplní žádost, bude do
těchto dotací zařazena. Částka

schválená na tento účel v rozpočtu
bude procentuelně dle daných krite-
rií rozdělena mezi všechny žádající
organizace a po schválení radou
a zastupitelstvem města vyplacena.

II. Kulturní fond (KF) a Fond čin-
nosti mládeže(FČM). 

Organizace, kluby, občanská
sdružení, případně i fyzické osoby
mají možnost žádat o příspěvky na
jednotlivé akce konané pro veřejnost
z KF a FČM. 

O příspěvky z KF nebo FČM
již organizace, které obdrží dotaci
na celoroční činnost, žádat nemo-
hou, pouze na výjimečné akce celo-
republikového nebo mezinárodního
významu.

Statuty obou fondů a formuláře
žádostí jsou k dispozici na
Městském úřadě, odboru kultury
nebo na www.mestolysa.cz.

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

Každá akce musí být do 30 dnů
po své realizaci vyúčtována.

Alena Frankeová, odbor kultury

VÝZVA
Odbor školství a kultury MěÚ Lysá n. L. 

vyzývá k podávání žádostí:
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

Křížený jezevčík č. 46
- fena, 1,5 roku stará, barva zlatá a

bílá, milá, vhodná do rodiny

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

Bígl č. 89
- pes, stáří 2 roky, vhodný na zahra-

du, do rodiny

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

Pitbul č. 92
- pes, pro zkušeného chovatele

Kříženec malý č. 94
- pes, stáří 10 měsíců, veselý, hravý,

vhodný k dětem

Bígl č. 95
- pes, stáří 1,5 roku, pro zkušeného

chovatele

Kříženec vlčáka č. 97
- pes, stáří 4 měsíce, vhodný do

bytu, klidný

Jezevčík č. 100
- fena, stáří 3 roky, hodná, klidná

Kříženec vlčáka a rottweilera 
č. 101
- pes, stáří 3 měsíce, hravý, vhodný

na zahradu

Štěňata kříženec pudla č. 102
- 7 ks, stáří 8 týdnů, vhodná do bytu

Německý ovčák č. 103
- fena, stáří 4 roky, přátelský, čás-

tečně cvičená, vhodná na zahradu

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



PROGRAM LEDEN
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 

čt 3.1. - 20:00 FILM
SAW IV (USA, 2007, 95 min.) 

Další pokračování dnes již kultovního thrilleru.

pá 4.1. - 20:00 FILM
HRDINOVÉ A ZBABĚLCI 

(USA, 2007, 88 min)
Tři linie příběhu - válečná, studentská 

i politická, svazuje režisér Robert Redford 
afghánským konfliktem. Film přináší 
inteligentní dialogy a dobré herce. 

so 5.1. - 19:00 FILM
NEZNÁMÁ (Itálie, 2006, 118 min.) 

Příběh mladé ukrajinky žijící v italském městě
brzy odhalí její smutnou minulost plnou násilí

a ponižování. Thriller s M. Placidem.

čt 10.1. - 20:00 FILM
POSLEDNÍ PLAVKY 

(ČR, 2007, 100 min.)
V letní komedii se na břehu rybníka sejde různoro-
dá partička exotů v podání Petra Čtvrtníčka, Josefa

Poláška, Jiřího Lábuse a dalších skvělých herců. 

pá 11.1. - 20:00 FILM
SATURNO CONTRO 
(Itálie, 2007, 110 min.)

Několik nešťastných událostí, které podle horo-
skopu zřejmě způsobil ‚Saturn v opozici', roz-
loží partu kamarádů, aby se nakonec ukázalo,
že přátelství je silnější než jakékoli tragédie. 

so 19.1. - 19:00 FILM
KAUZA CIA (USA, 2006, 165 min.)

V režii Roberta De Nira vznikl jedinečný film
zachycující atmosféru strachu a paranoi, která

panuje v tajných službách. 

čt 24.1. - 20:00 FILM
MEZI NEPŘÁTELI 

(Francie, 2007, 111 min.)
Vydařené válečné drama se odehrává ve vyprah-
lém Alžírsku, kam přijíždí zpacifikovat povstalce
idealistický poručík. Jeho zásady i psychika se

ale při střetu s hrůzou války rychle drolí. 

pá 25.1. - 20:00 FILM
30 DNÍ DLOUHÁ NOC 

(USA, 2007, 113 min.)
Příběh obyvatel aljašského městečka, nad kte-
rým třicet dní nevyjde slunce, zato jej navštíví
upíři, se může pochlubit perfektně vygradova-
ným napětím i působivými krvavými scénami.

so 26.1. - 18:00 FILM
SKÓRUJ! (USA, 2007, 90 min.)

Bývalý ping-pongový šampión je pověřen vládou
infiltrovat podsvětí a zúčastnit se ilegálního svě-

tového turnaje, kde neplatí žádná pravidla.. 

so 26.1. - 20:00 HUDBA
LÁŽO PLÁŽO

- koncert folkové kapely v Kino Café Baru

čt 31.1. - 20:00 FILM
KRÁLOVNA ALŽBĚTA: Zlatý věk 

(VB, 2007, 114 min.)
Po devíti letech se Kapur vrátil k osudům krá-
lovny Alžběty. Tentokrát ji zachycuje jako ženu
ve středním věku, mučenou pochybami i zami-

lovanou, křehkou i sebevědomou. 

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 začí-

ná 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

p ř i p r a v u j e m e :  
7.2. - ONCE

8.2., 9.2. - VÁCLAV

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

KINO
CAFÉ BAR
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Blahopřejeme
Citát: „Velké myšlenky se rodí méně 
z velkého rozumu než z velkého citu.“

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Městský úřad v Lysé nad Labem 
blahopřeje jubilantům, kteří oslavili 

své významné narozeniny

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
Zdenka Hovorková

Dagmar Janků

85 let
Miroslav Vacek
Marie Vacková

Ludmila Čermáková

92 let
Jiří Bohata

93 let
Ludmila Kadlecová

Jaroslav Müller

97 let
Marie Pokorná

Vítání občánků
Mezi občany našeho města byly dne 13. 12. 2007

přivítány tyto děti:

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

Alena Frankeová, odbor kultury

Rudolf Grepl
Natálie Marešová
Lukáš Vlasta
Štěpán Míchal
Alice Matějková
Václav Charvát
Barbora Suchomelová
Jiří Kruliš
Barbora Němcová
Kateřina Papertová
Petra Fialová
Edit Plachá
Vojtěch Svoboda
Denisa Tesařová

Dne 20. prosince 2007 oslavili 

Vincenc a Marie Michálkovi 
ze Semic 

6 0 .  v ý r o č í  s ň a t k u .

H o d n ě  z d r a v í ,  š t ě s t í  a  s p o k o j e n o s t i  
d o  d a l š í c h  l e t  s p o l e č n é h o  ž i v o t a  

přejí synové 
Jarda, Mirek, Honza a Petr se svými rodinami.
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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 2., 16. a 30. ledna 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 7. ledna 2008 pro věkovou kategorii
4-8 let, v pondělí 21. ledna 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
3., 10., 17., 24. a 31. ledna 2008 od 17.30 hodin

Cena jedné lekce je 50,- Kč.

33

Břišní tance pro děti 
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ

- ve čtvrtek 3., 10. ,17., 24. a 31. ledna 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
- Habsburkové na českém trůně

Beseda se koná v úterý 5. února 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

Žáci 8. B ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem
pod vedením ing. J. Bodláka

pořádají v lednu a v únoru 2008

Počítačový kurs pro seniory
(Windows, Word, Internet, E-mail pro začátečníky)

5 setkání = 350,- Kč
1. informativní schůzka v pondělí 

7.1.2008 v 17.00 ve škole
Přihlášky a bližší informace: 325 551 220,

ict@zsjaklysa.cz

Beletrie pro dospělé
Černá krabice - Joe Hill, Povídky

z deseti světů - Arthur C. Clarke, Za
vlast a za chlast - Helmuth Nosák,
Život není jenom legrace - Jiří Suchý,
Povídky o ženách, Moje zrcadlo -
Ladislav Fuks, Krátké pohádky pro
unavené rodiče - Michal Viewegh,
Ranní červánky - Friedrich Nietzsche

Naučná lit. pro dospělé:
Ze života cyklotrempa - Jan

Vlasák, Včelařství - Vladimír Veselý,

Alexandr Veliký - Paul Cartledge,
Vltava - Václav Větvička

Beletrie pro děti:
Tomáš a jeho přátelé, Velké dračí

závody - M. a D. Misterovi, Příšerné
paměti Odvážňákových - Ahmet
Kappa,  Laura a kletba Dračích králů -
Peter Freund, Zpěv draků - Michaela
Čermáková 

Naučná lit. pro děti:
Začátky rybaření pro kluky a holky -

Peter Kočičář, Čtvero ročních období 

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 
Komedie: Roaming, Dannyho parťáci
3, Trhni si!
Napětí: Smrtonosná past 4, Bobby 
Historický: Apocalypto  
Ostatní: Edith Piaf, Vratné lahve
Sci-fi: Fantastická 4, Android: Apoka-

lypsa 
Pro mládež: Robinsonovi, Mrňousci
1, Harry Potter a Fénixův řád, Shrek 3,
Spláchnutej
Dobrodružné: Piráti z Karibiku - Na
konci světa

Nové videokazety ve videopůjčovně

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

24.11.-15.1. Medové vánoce
Výstava v Muzeu B.Hrozného

2.,16.,30.1. Kurz drátování
od 16,30 hod v městské knihovně

3.,10.,17.,24.,31.1. Břišní tance pro ženy
od 17,30 hod v městské knihovně

3.,10.,17.,24.,31.1. Břišní tance pro děti
od 15,15 - začátečníci, od 16,00 hod
- pokročilí, v městské knihovně

7.1. Tvořivé odpoledne (pro děti 4-8 let)
od 16,00 hod v městské knihovně

8.1.,5.2. Toulky českou minulostí 
- beseda s PaedDr. Marií
Kořínkovou
od 16,30 hod v městské knihovně

19.1. Sportovně relaxační sobota s
Lukášem Kolkem
od 13,00 hod v ZŠ Komenského

21.1. Tvořivé odpoledne (pro děti 8-13 let)
od 16,00 hod v městské knihovně

25.1. Úprava Husova náměstí v Lysé n. L.
od 17,00 hod veřejná beseda v kině

26.1. LÁŽO PLÁŽO 
od 20,00 hod  koncert folkové kapely 
v kině

2.2. Cesta životem - cesta světem 
(putovní výstava, přednáška, video, hudba)
od 19,00 hod vernisáž v kině

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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Zmeškali jste náš první den otevřených dveří v prosinci?

NEVADÍ!!!!!
Rádi vám naši školu představíme na druhém dnu 

otevřených dveří, který se koná 
v pondělí 14. ledna 2008 od 10.00 do 16.00.

Přijďte se k nám podívat, 
těšíme se na vás.

Obchodní akademie Lysá nad Labem
www.oalysa.cz
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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

Pokud rodiče chtějí odklad školní docházky 
pro své dítě, musí o něj zažádat 

ředitelku školy. Celou záležitost je možné 
vyřešit v rámci zápisu.

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

Škola Jana Amose Komenského zahájila vyučování v roce 1975. V prostorách
školy se v 8 pavilonech nachází kromě 17 kmenových tříd i školní družina, škol-
ní klub, informační centrum, školní restaurace Eurest pro všechny lyské školy,
žákovská a učitelská knihovna, dvě tělocvičny s posilovnou, dílna pro výuku tech-
nických prací a cvičná žákovská kuchyně, pracovna ICT a další odborné učebny.
K areálu školy patří i stadion s běžeckou dráhou, hřištěm na kopanou a odbíjenou. 

ZŠ J.A.Komenského nabízí žákům a rodičům:
- tvořivé výukové metody;
- vedení dětí k odpovědnosti;
- rozvoj osobnosti dětí - vede partnerské vztahy se žáky, má fungující žákovský

parlament;
- v případě potřeby individuální vzdělávání žáků - nadaných i se specifickými

výukovými potřebami (individuální plány, odborně vedené nácviky, toleranci při
hodnocení žáka )

- povinnou výuku anglického jazyka od 3. ročníku, posílenou ve 4.-7. r. o 1 hod.
konverzace

- druhý cizí jazyk od 7. ročníku jako volitelný předmět
- dobrou informovanost rodičů o práci školy - Zpravodaj, školní časopis „JAK se

žije“, tradiční konzultace pro rodiče, vstřícnost, partnerské vztahy s rodiči;
- dobře fungující radu rodičů z třídních důverníků;
- spolupráci se školami v regionu i v zahraničí;
- pro hodnotné využití volného času dětí širokou nabídku kroužků a nepovinných

předmětů, Klub mladého diváka, dva Kluby mladých čtenářů;
- dělené hodiny Čj a M v 8. a 9. ročníku jako přípravu na přijímací zkoušky na

SŠ;
- pro budoucí prvňáčky v dubnu a květnu: projekt ŠŤASTNÝ START - příprava

na bezproblémový vstup do školy;
- možnost volby genetické nebo analytické metody vyučování čtení a psaní v 1.

ročníku; 
- samostatný pavilon pro nižší I. stupeň, žáci mohou trávit velké přestávky ve

dvou atriích - hřiště, travnatá plocha s prolézačkami pro volný pohyb dětí
s dozorem pedagogů;

- počítačové a jazykové kroužky od 1. ročníku;
- ve třídách zaručujeme individuální péči o každé dítě;
- bezplatnou odbornou logopedickou nápravu pro žáky školy;

- bezpečné prostředí - vše pod jednou střechou:
- učebny, školní restaurace (firma Eurest - obědy, svačiny), školní družina (6.15 -

16.30hod.), školní klub (11.30 - 13.45hod.), informační centrum s knihovnou
a bezplatným internetem pro žáky (13.45-15.30), detašované pracoviště
Pedagogicko psychologické poradny Nymburk přímo ve škole;

- ordinace praktického a zubního lékaře - rychlá pomoc v případě úrazu; preven-
tivní zubní prohlídky 2x ročně;

- máme vypracovaný systém pomoci dětem při náhlých zdravotních problémech.

ZŠ J. A. Komenského
- vyniká vysokou kvalifikovaností pedagogů;
- věnuje zvýšené úsilí prevenci a ochraně dětí před sociálně patologickými jevy

(kouření,alkohol, drogy) - semináře, pestrá náplň volného času žáků;
- výuka osobnostní a sociální výchovy v 6. ročníku;
- problémy neskrýváme, my je s rodiči a dětmi řešíme;
- jsme otevření - rodiče mají po dohodě možnost kdykoliv se účastnit vyučování.; 
- pomáhá dětem s poruchami učení: mohou docházet ve škole na odborně vede-

né nácviky;
- organizuje školy v přírodě, výjezdové semináře, lyžařský výcvik a sportovní

soustředění;
- realizuje v rámci vyučování i ve volném čase pro žáky zajímavé projekty:

Slavnost padajícího listí, Drakiádu, Mikuláše, Kouzelnou rolničku, Pisálkův
svátek, Slavnost prvního vysvědčení, Aprílové dny, Den dětí, školní olympiádu
aj.;

Vaše děti budou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu
HARMONICKÁ ŠKOLA (viz odkaz Úřední deska na www.zsjaklysa.cz). V kaž-
dém ročníku nabízíme minimálně 4 doplňkové výchovně vzdělávací akce za
každý školní rok. Volba akcí závisí na dohodě vyučujících s rodiči.

Mgr. Marie Nováková - ředitelka školy 
Mgr. Yveta Hrušková - zástupkyně ředitelky školy

DOTAZY A INFORMACE v pracovní dny 7.00 - 15.00hod.
Tel., fax: 325 551 220      

E-mail: info@zsjaklysa.cz
Internet:www.zsjaklysa.cz

Zápis dětí do 1. ročníku 
v Základní škole T. G. Masaryka 

v Lysé nad Labem - Litoli

se koná ve středu dne 30. ledna 2008
od 15.30 do 18.00 hodin. 

S sebou rodný list dítěte. V případě nevhodnosti termínu 
či nemoci dítěte lze osobně či telefonicky 

na tel. čísle: 325 561 119 sjednat náhradní termín.

Informace o škole naleznete na:
http://www.zslitol.cz/

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

Obchodní akademie, Lysá nad Labem,
Komenského 1534

nabízí výuku v kurzu

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

Vyučující: plně aprobovaní učitelé anglického jazyka 
Obsah kurzu: gramatika, porozumění textu, konverzace

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

Absolvování kurzu usnadní zahájení studia na střední škole.
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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Obchodní akademie, Lysá nad Labem,
Komenského 1534

nabízí výuku v kurzu

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

Vyučující: plně aprobovaní učitelé matematiky 
Obsah kurzu: výrazy, funkce, rovnice a nerovnice,

analytická geometrie, opakování, shrnutí, zkušební testování.
Kurz je určen pro žáky středních škol, kteří se připravují 

na studium na VŠ nebo VOŠ.
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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PODĚKOVÁNÍ
Vám všem, kteří jste přispěli dětem z Dětského domova v Milovicích

při Adventním koncertě, který se konal 9. 12. 2007 v kostele sv. Jana
Křtitele, jménem pořadatelů srdečně děkuji. 

Vybráno bylo celkem 11 011,- Kč 

Děkuji CHRÁMOVÉMU SBORU, pod vedením D. Drahovzalové,
V. Šolcové, L. Šípkové, O. Čvančarové a S. Svobodovi. 

Za Farní charitu J. Labutová

PODĚKOVÁNÍ
Odbor sociální a zdravotní Městského úřadu v Lysé nad Labem,

děkuje panu Jiřímu Ambrožovi, majiteli firmy Selpo v Lysé n.
Labem za spoustu dárků - hraček, které daroval našemu odboru pro
děti v dětských domovech. Před Vánoci všechny děti v dětských
domovech navštívíme a uděláme jim určitě radost. 

Za všechny pracovnice OsaZ děkuji 

Květuše Tobiášová,
vedoucí odboru sociálního a zdravotního 

MěÚ v Lysé n. Labem
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Velký dýňový festival
V polovině října byly v Masa-

rykově škole vyhlášeny přípravy
na Velký dýňový festival. Na pře-
lomu měsíce října a listopadu se
celá škola stala domovem pro
dýně různých tvarů, barev a veli-
kostí. Den „D“ nastal v pondělí
29. 10., kdy žáci celé naší školy
vyřezávali a zdobili přinesené
exponáty. V některých třídách
došlo i na psaní „dýňových“ pří-
běhů nebo pohádek.

Učitelé dětem připomenuli
i svátek Halloween a Dušičky.
Následující den ráno čekalo na
nás příchozí velké překvapení. Na
setmělých chodbách školy pomr-
kávaly na děti i dospělé rozsvícení
dýňoví bubáci. Nejpodařenější
dýně se staly exponáty dýňového

soutěžního festivalu. Všichni žáci
i návštěvníci školy se mohli
zúčastnit hlasování o nejkrásnější
či nejzajímavější vystavenou dýni.
Dýně na chodbách školy svítily až
do pátku 2. listopadu.

Po skončení akce proběhlo
vyhlášení výsledků a všichni
účastníci obdrželi pamětní list
a sladkou odměnu. Velký dík patří
učitelům Masarykovy školy, kteří
vymysleli a zorganizovali pro naše
děti tuto zábavnou akci. Nemalou
zásluhu na zdárném průběhu akce
mají i paní uklízečky, které měly
s malými výtvarníky obrovskou
trpělivost.

Spokojení rodiče žáků
Masarykovy školy

Seznámení s velkým světem
V evropských souvislostech v ZŠ J. A. Komenského 
Víme už vše o Evropě a kultu-

rách jednotlivých zemí? V ZŠ J.
A. Komenského se s „velkým svě-
tem“ plným odlišností seznamova-
li žáci netradičním způsobem.
Sami zjišťovali nové informace,
přicházeli s nápady, vyráběli, lepi-
li, pracovali s encyklopediemi či na
počítačích. Své projekty pak mohli
představit ostatním. „Naučili jsme
se a dozvěděli často více než
v běžných hodinách,“ říká Pavlína
Krejcárková z 9.B.
Spokojeni ale byli
i samotní pedago-
gové. Vždyť spo-
lečná práce těšila
většinu žáků
a konflikty byly
spíše výjimečné.

Jak takový pro-
jekt vypadá? Žáci
pátých tříd sesta-
vovali například
pro fiktivní ces-
tovní kancelář
katalog, ve kte-
rém nemohly chy-
bět důležité údaje o jednotlivých
zemích. Šesté třídy zase vyrobily
krásné plakáty s mapou Evropy.
Tu postupně zaplnily všemožnými
informacemi a symboly charakte-
rizujícími jednotlivé země. Velký
zájem zde budilo Slovensko, třeba
i při poslechu čteného textu, který
však byl pro děti většinou nesro-

zumitelný. Tak nakonec zvítězila
slovenská skupina Elán! Druhá-
kům zase učaroval sport, prohlíže-
li si sportovní časopisy a povídali
si o evropském hokeji a kopané.
Nakonec obě druhé třídy sehrály
hokejový zápas.

Tento druhý letošní projektový
den se konal v listopadu a měl
název Výchova k myšlení v evrop-
ských a globálních souvislostech. 

V prosinci proběhl projektový

den na téma Multikulturní výcho-
va, další nás čeká 28.dubna -
Environmentální výchova
a poslední 28. května - Mediální
výchova.

S přispěním
Lucie Rosbergové, Dominiky
Sabákové a Anety Korbelské

napsal Mgr. Jiří Pinka

Základní škola a mateřská škola 
Přerov nad Labem, okres Nymburk

zvyšuje od školního roku 2008/2009 kapacitu 
mateřské školy o jednu třídu, a proto

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.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné již nyní
stáhnout na www.prerovnl.cz, nebo osobně vyzvednout v základní

škole. Vyplněné přihlášky s potvrzenými příslušnými přílohami 
předejte osobně, nebo zašlete ředitelce školy nejpozději

do 30. 4. 2008.

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

POZVÁNKA
Chcete znát názor mladé generace na vzhled našeho města?

Státní okresní archiv Nymburk a Spolek rodáků a přátel města
Lysá nad Labem Vás srdečně zvou na

PREZENTACI
BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ
studentů Fakulty stavební ČVUT v Praze

na téma:
1. Urbanistická studie Husova náměstí (Hana Petráňová) 

2. Studie nového využití bývalého areálu Fruty (Jindřich Bareš) 
3. Návrh nové zástavby v lokalitě u Zemské stezky 

(Monika Frühbauerová) 
4. Oživení křižovatky ulic Sojovická a Stržiště, 

Havlíčkova náměstí a Braunovy ulice (Ondřej Perlinger)

KDY? 18. 1. 2008 v 17,00 hod.
KDE? V budově bývalého augustiniánského kláštera 

v Lysé nad Labem

Zveme všechny, kterým není lhostejný vzhled našeho města 
a těšíme se na Vás.

Žáci 6.B představují svůj projekt „Cestujeme po EU“. 
Foto: Jiří Pinka
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Vítání Adventu

Je půl třetí odpoledne, sobota 
1. prosince, a do dlažby náměstí
bubnují prudké kapky deště.
Proboha, snad pořadatelé slavnos-
ti nevydali ze sebe všechnu tu
námahu nadarmo! Na ploše
vyčkává desítka nazdobených
stánků, řetízkový kolotoč (původ-
ně měl být dřevěný), železné koše
s dřevem nelze zatím zapálit.
A přesto se lidé pod deštníky schá-
zejí.

Nepřišli zbytečně. Déšť se
mírní a z pódia - vlastně krytého
kamionového přívěsu - ve tři hodi-
ny zaznívají sehrané akordy žesťo-
vého nonetu hasičské dechovky.
A pak moderátor Tomáš Březina
přivádí na scénu učinkující soubo-
ry. Se svými koledami se hezky

představí žáci Základní školy
praktické a speciální, osmatřicet
dětí pěveckého souboru Fontána
na ně spontánním projevem nava-
zuje. Pak přicházejí čtyři roztomi-
lí recitátoři ze Základní umělecké
školy. Děti vystřídá vytříbeným
výkonem Chrámový sbor u sv.
Jana Křtitele. Jeho program sahá
do hluboké minulosti českých
renesančních písní. 

Pomalu světlo mizí, nastává čas

strašidel. Ta k nám dorazila až
z hradu Okoř, však tam v téhle
době nemají co na práci. Čaroděj
představuje sedm pohádkových
bytostí, které nikoho nestraší, nao-
pak třeba vodník, upír či bílá paní
sestupují z pódia k dětem a v kon-
taktu s nimi tancují a zpívají. Tak
se nám představili členové praž-
ského divadla Řešeto.

Program vrcholí. Trubači se
vracejí k poslednímu zaznění
koled, k nim se připojují všechny
účinkující děti, přichází Mikuláš
s andělem a sv. Barborou, aby je
podělili dárečky. Pak moderátor
spolu s tisícovkou lidí na náměstí
odpočítává start svátečního osvět-
lení. Klaplo to na vteřinu, slova
pana starosty, rozzářený vánoční

strom a závěrečné sborové
Narodil se Kristus Pán ukončí při-
vítání adventu.

Shůry nám nakonec bylo přáno.
Déšť ustával do přijatelné podoby,
skautíci mohli zapálit a udržovat
ohně v koších, i kolotoč se nako-
nec točil. Prodejci mohli prodávat
svoje zboží, i když pro mnohé
z nich to byla vyloženě charitativ-
ní akce, určitě to bylo víc dřiny
než výdělku. 

Byl jsem požádán o tento člá-
nek v rychlosti a je možné, že
nevyjmenuji všechny, kteří se
zasloužili o tuto akci. Ona by
vlastně na všechny ani stránka
nestačila. Tak tedy s omluvou
uvedu jen těch pár, které v mých
očích nelze nepochválit. Pana
Bílka za elektřinu, pana Kolmana
nejen za pódium, ale i za osobní

mikulášské angažování, partu sta-
věčů stánků okolo Dagmary
Pechové a Věry Škvrnové, hasiče,
sponzory. Iniciátorka "Adventu"
Jana Křížová nemohla svoje dílo
sledovat, protože ji schvátila
horečka. Řada realizátorů ze
Spolku rodáků se roznemohla
potom. Ale co, stálo to za to!

Ing. Bohumil Kolací
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Zimní setkání nejen se sochami v zámeckém parku
se v minulém roce uskutečnilo 7. prosince.

Iniciativou Spolku rodáků
a přátel města Lysé nad Labem,
odboru kultury MěÚ Lysá nad
Labem a Domova na zámku pro-
běhlo již tradiční setkání všech,
kteří se zajímají o historii anebo
jsou zvědaví, jak pokročily restau-
rátorské práce nejen na sochařské
výzdobě zámeckého parku. 

Úvodem setkání promluvila pí.
ředitelka Domova na zámku a též
jedna z jeho obyvatelek.
Připomněli někdejší myšlenku na
uspořádání finanční sbírky na
obnovu sochařské výzdoby, i to,
jak prvními sebranými penězi byl
nemalý obnos od obyvatel
a zaměstnanců Domova na zámku.
Poté se slova ujal hrabě F.
A. Špork v tradičním kostýmu,

který způsobem jemu vlastním
zrekapituloval hlavní finanční
zdroje a konkrétní restaurátorské
úspěchy. Pana hraběte vystřídala
vedoucí odboru kultury MěÚ,
která hraběcí proslov ještě více
zpřesnila a přítomné seznámila
s dalšími plány města v této oblas-
ti pro nejbližší období. Vystoupil
i pan starosta, aby nás mimo jiné

upozornil na čerstvě nainstalovaný
kamerový zabezpečovací systém
v zámeckém parku. Pozornost
posluchačů si zasloužilo též
Standovo enviromentální (= souvi-
sející se životním prostředím)
vyprávění. První část zakončilo
mile podané poutavé povídání pí.
Majky o historických zajímavos-
tech. Nemyslete si, že poslouchá-
me hlasy ze tmy. Po celou dobu
terasu zámecké kavárny nasvěcují
též malí skautíci s loučemi
v rukách a za zády posluchačů je
slyšet praskot hořícího dřeva
v železných koších. 

Než jsme se vypravili na poví-
dání o sochách s restaurátorem,
byla zde možnost občerstvení
v zámecké kavárně. I když tento-

krát nebyla třeskutá zima, všichni
si pochutnali na teplém čaji
s čímsi pro zahřátí a Ríšově
výborné vánočce. Komu se
nechtělo do tmy, ten si poseděl
v příjemné společnosti obsluhy
a přátel uvnitř (vždyť je to setkání
nejen se sochami).

Velká většina účastníků se
vydala s panem restaurátorem

mezi sochy, aby vyslechla zajíma-
vosti vztahující se právě k čerstvě
opraveným památkám. 

Bylo i fotografování, byly
i dotazy, bylo účastníků i pohoště-
ní přiměřeně. Bylo i potěšení
z vydařené akce. Dost důvodů

proto, aby se letos opakovala. 
P. S.: Jen opravdu nepodceňte

teplé oblečení a obutí. Zima je
totiž jediný nepřítel té příjemné
dvouhodinovky. 

Těším se na setkání s Vámi.
Marcela Chloupková

Malujeme s Ladou
V polovině roku 2007 byla

Obecním úřadem v Hrusicích ve
spolupráci s Oblastním muzeem
Praha - východ, správcem Památ-
níku Josefa Lady a jeho dcery
Aleny vyhlášena soutěž v malová-
ní pro děti ke 120. výročí naroze-
ní Josefa Lady. Soutěže se mohly
zúčastnit všechny děti do 15 let
a směly použít libovolnou výtvar-
nou techniku. Prostřednictvím
městské knihovny bylo povědomí
o této soutěži rozšířeno do lys-
kých škol.

Do konce října, kdy byla uzá-
věrka soutěže, se v městské kni-
hovně sešlo kolem 40 obrázků
s tématem Josefa Lady. Kresby
byly odeslány do Hrusic a už jsme

jen čekali, jak to dopadne.
Slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže se konalo v hrusické soko-
lovně dne 24. listopadu 2007.
Předsedou odborné poroty byl
vnuk malíře Mgr. Josef Lada. Dvě
žákyně z Masarykovy školy -
Tereza Musilová a Alena Špeciá-
nová - se umístily ve své kategorii
na 3. místě. Současně byly oceně-
ny i práce žáků speciální základní
školy.

Nejlepší práce budou vystave-
ny na výstavě „Josef Lada“
v Oblastním muzeu Praha -
východ v Brandýse nad Labem,
která bude pro návštěvníky otev-
řena až do 31. 1. 2008.

Michaela Baštecká
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Obchodní firma, zabývající se prodejem 
chovatelských potřeb, hledá do svého kolektivu 

pracovníka na pozici

Marketingový
specialista

Hledáme člověka, který bude přetvářet vize ve skutečnost.
Hlavní pracovní náplní bude koordinace stávajících 

a plánovaných projektů, styk s veřejností.
Pracoviště je v Benátkách nad Jizerou.

Požadujeme: SŠ, AJ, flexibilitu, krearivnost, organizační
schopnosti, výhodou je zlkušenosti s prodejem chovatelských

potřeb a práce s živými a cizokrajnými zvířaty.
Nabízíme: práci ve stabilní firmě, zaměstnanecké benefity,

adekvátní platové ohodnocení.

V případě zájmu zašlete svůj životopis 
na e-mail: mmencikova@almika.cz

Jak dál s úpravou Husova
náměstí

Jak se v průběhu času ukázalo,
dal si Spolek pro rozvoj města
Lysá nad Labem při svém vzniku
do vínku poněkud velké sousto.
Na samém počátku bylo jeho
cílem dosáhnout toho, aby se
z Husova náměstí nestalo parko-
viště a následně menší část jeho
plochy upravit jako odpočinkový
prostor s vhodným vodním prv-
kem a potřebnou zelení. Na práce
v tomto rozsahu připravovali čle-
nové Spolku i zajištění potřebných
finančních prostředků.

Po řadě oficiálních i neoficiál-
ních jednání a s podporou veřej-
nosti se podařila první část pro-
gramu, tj. dostat parkující auta
z plochy náměstí pryč. Horší to
bylo s umístěním výše uvedeného
odpočinkového prostoru s vodním
prvkem. Ze souvisejících nezbyt-
ných jednání vyplynul celkem
logický požadavek, aby tento
navrhovaný záměr byl součástí
návrhu na řešení náměstí jako
celku. Z této skutečnosti jsme
museli při dalším postupu vychá-
zet a jednat s odbornými firmami.
Po řadě pokusů se podařilo zajistit
návrh, který členové Spolku pova-
žují za vhodný k tomu, aby byl
předložen veřejnosti k závěrečné
diskusi před tím, než bude předán
k posouzení vedení města. Veřej-
nou besedu, kde by obyvatelé

města mohli uplatnit své připo-
mínky, návrhy a představy, připra-
vujeme na 25. leden 2008 od 
17 hodin v sále lyského kina.

Podstata zpracovaného návrhu
je vystavena v papírnictví na
Husově náměstí a celá složka je
k nahlédnutí v městské knihovně.
Řada lidí se již také k návrhu
vyjádřila. Zaznělo také důrazné
upozornění na význam připravo-
vaného rozhodování. Náměstí
byla vždy důležitým místem živo-
ta města a plnila řadu společen-
ských funkcí. Pomineme-li popra-
vy a pranýře bylo to místo pro
trhy a jarmarky, veřejná shromáž-
dění, kulturní akce, cirkusy
a lunaparky, parkoviště, místo set-
kání místních obyvatel i návštěv-
níků a přehlédnout nelze ani funk-
ci reprezentativní. A protože, jak
píše ve svém stanovisku ing.
Kapička, by Husovo náměstí mělo
po úpravě sloužit svému účelu
minimálně několik desetiletí,
považujeme rozhodování o jeho
podobě za velice významné a ve-
řejnost nemůže stát mimo. Řada
z vás má na podobu a funkci
Husova náměstí svou představu
a i k jejímu uplatnění má připravo-
vaná beseda posloužit. 

Vladislav Šťastný,
Spolek pro rozvoj města 

Lysá nad Labem

Za Lysou krásnější VII.
V ulici Spojovací v Litoli jsem

v září nalezl před domy č. p. 437 a 438
velmi pěkné záhony. Před
domem č. p. 438 dali pře-
dost letničkám - afriká-
nům, jiřinkám a růžím.
Neobvyklou a velice půso-
bivou kombinaci zvolil
majitel před domem
č. p. 438, kde byly jako
dominanta záhonu vysaze-
ny kany, předsazené jiřina-
mi. Zejména kombinace
svěží zeleně listů kany
s jejich rudými květy
a oranžové květy jiřin uči-

nily ze záhonu dominantu ulice.
Za odbor ŽP Stanislav Svoboda

Spolek pro rozvoj města Lysá nad Labem
pořádá 

25. ledna 2008 od 17.hod.
v sále kina Lysá nad Labem
závěrečnou veřejnou besedu

ÚPRAVA HUSOVA NÁMĚSTÍ 
V LYSÉ NAD LABEM

Př i jď te  se in formo va t  a  up la tn i t  své názor y 
a představy.
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Setkání v Obchodní akademii
v Lysé nad Labem

Dne 26. 11. 2007 se v Obchod-
ní akademii v Lysé nad Labem
uskutečnilo setkání ředitelů a uči-
telů ze sedmi obchodních akade-
mií Středočeského kraje. Během
odpoledne jsme jednali o spolu-
práci škol a o zapojení do operač-
ního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost .
Jednání se zúčastnila ing.
Věra Chobotová, referent-
ka odboru školství, mláde-
že a sportu Krajského
úřadu Středočeského
kraje, která významně při-
spěla ke kvalitě jednání
svými radami a aktuálními
informacemi o čerpání
ESF pro období 2007-
2013. Odpoledne si hosté

prohlédli školu a hodnotili její
vzhled a vybavení jako velmi
dobré. Spolupráce se školami
kraje, ale i se zahraničními škola-
mi přispívá ke zvyšování kvality
vzdělávání v naší škole.

RNDr. Ivana Dvořáková,
ředitelka OA Lysá nad Labem

Rychlá lékařská pomoc (RLP) v Lysé končí
V roce 2004 stanovil Krajský

úřad Středočeského kraje (KÚ) ve
své KONCEPCI ZDRAVOT-
NICTVÍ STŘEDOČESKÉHO
KRAJE jako jednu z priorit
„…průběžné hodnocení sítě výjez-
dových stanovišť tak, aby byla spl-
něna podmínka dojezdu ZZS do 15
min od přijetí výzvy, v oblastech,
kde toto není splněno, realizovat
kroky k nápravě - posílení vozo-
vého parku, zavedení R-V systé-
mu, popřípadě zřízení nového
výjezdového stanoviště apod. (plá-
nováno např. v regionu Rakov-
nicka nebo Lysé nad Labem).“
Souběžně v témže dokumentu
deklaroval „…podporu při zajiš-

ťování dostupné (nezbytné) služ-
by první pomoci lékaře, lékárny
a stomatologa.“ V roce 2005 bylo
v Lysé nad Labem zřízeno stano-
viště rychlé lékařské pomoci
(RLP).

V současné době tentýž KÚ
spolu s Územním střediskem
záchranné služby Stč. kraje ruší
rychlou lékařskou pomoc
a nahrazuje ji rychlou zdravotnic-
kou pomocí (RZP). V praxi to zna-
mená, že lékař v Lysé nad
Labem sloužit nebude. Zdravot-
nickou pomoc bude zajišťovat
posádka se sestrou či zdravotnic-
kým záchranářem - byť jsou
v oboru profesionály - pouze

v rámci svých omezených kompe-
tencí. Dojezdový čas RLP (s léka-
řem) z Nymburka do Lysé nad
Labem, kde v případě zrušení
RLP žádný pohotovostní lékař
nebude, leží na samé hranici
povoleného limitu (tj. 15 min.,
vyhl. MZ ČR č. 434/1992 Sb.,
o zdravotnické záchranné službě),
a to pouze za ideálních dopravních
a klimatických podmínek. Mi-
lovice a přilehlé obce (např.
Přerov n. L., Dvorce, Stará Lysá,
Byšičky a další) budou z pohledu
dojezdu RLP zcela mimo tento
zákonný limit. Především u infark-
tu myokardu a komplikovaných
polytraumat mohou mít neúměrně

dlouhé časy příjezdu a transportu
fatální dopady na zdraví pacienta
z pohledu trvalých následků, nebo
dokonce mohou ohrozit jeho život.

Vzhledem k tomu, že tento
restriktivní krok je s ohledem na
potenciální snížení kvality zabez-
pečení ochrany zdraví občanů
regionu Lysé nad Labem nekon-
cepční a v situacích, kdy záchra-
náři hrají o sekundy a minuty, se
v důsledku toho občané mohou
cítit reálně ohroženi, mají možnost
vyjádřit své stanovisko prostřed-
nictvím petice Za zachování
rychlé lékařské pomoci v Lysé nad
Labem.

J. Tomek

Praxe francouzských studentek v Lysé nad Labem

Ve dnech 19. 11. - 14. 12. 2007
proběhla měsíční stáž francouz-
ských studentek z naší partnerské

školy v Thiers (Francie) ve fir-
mách v Lysé nad Labem a okolí.
Tato akce probíhá v rámci projek-

tu Leonardo da Vinci (Sokrates)
s podporou Evropské unie. Nebylo
pro nás lehké najít v Lysé a okolí
dostatek pracovišť, která by byla
ochotna francouzské dívky při-
jmout, ačkoli pracují bez nároku
na plat, překážkou často bývá
jazyková bariéra. Proto bychom
touto cestou rádi ještě jednou
poděkovali Městskému úřadu
Lysá nad Labem, Muzeu Bedřicha
Hrozného, firmám Kovona a IRE.

Při této příležitosti jsme měli
i možnost zavzpomínat si na stáž
našich žáků ve francouzském
Thiers v květnu 2007, o které jsme
rovněž informovali na stránkách
Listů, vzkřísit některá stará přátel-
ství a hlavně mluvit a mluvit fran-
couzsky a anglicky, protože to
považujeme za jeden z největších
přínosů podobných výměn.

Ve čtvrtek 22. 11. pak byly
francouzské studentky spolu se
svou učitelkou a českým doprovo-
dem přijaty na radnici panem
tajemníkem Milošem Dvořákem,
který jim nejen předal drobné
dárky, ale také zaujal poutavým
vyprávěním o historii a současnos-
ti města a na všechny přítomné
učinil dojem svojí plynnou anglič-
tinou.

I díky přispění města Lysá nad
Labem tedy můžeme navazovat
partnerství se školami v Evropě
a vysílat naše žáky na zkušenou
do Francie, Německa či Velké
Británie. Máme za to, že jim tak
pomáháme stát se vzdělanými
Evropany, kteří se v budoucnu „ve
světě neztratí“.

Vlasta Sloupová

Rádi bychom Vaše
děti pozvali na výlet
do Prahy, na akci
„Ledová Praha“. Jedná
se o akci pro děti
z celé ČR, kdy se otev-

řou dveře muzeí, památkových objek-
tů a dalších zajímavých míst Prahy.
Po objednání je vstup možný za sní-
žené ceny či zdarma.

Celodenní výlet, který pořádá
Klub dobré zprávy pro své členy
i pro přihlášené, se uskuteční 2. 2.
2008. Pojedeme vlakem kolem 8:30
a návrat plánujeme okolo 17 hodiny
(čas bude telefonicky upřesněn dle
nového jízdního řádu). 

Cena výletu: 100 Kč na dítě. 

Předběžně plánujeme prohlídku
Pražského hradu dle nabídky, vstup

na Loretu, expozici historických léká-
ren a pro případ nepříznivého počasí
Poštovní muzeum.
Vybavení s sebou:
Děti dostanou:
● Batoh, pití 1,5 l,  jídlo na celý

výlet
● Jízdenky na všechny cesty
● Sportovní oblečení dle počasí
● Vstupenky
● Papírové kapesníčky, propisku
● Pláštěnku

Doporučené kapesné 50 Kč pro
drobné nákupy dětí.

Prosíme případné zájemce
o telefonní či mailové přihlášení
svých děti do 27. 1. 2008 na telefo-
nu: 739 524 779 nebo mail
os.kdz@tiscali.cz u hlavní vedoucí
paní Benešové, kde se dozvíte bližší
informace.

Výlet na akci „Ledová Praha“
pro děti školního věku
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Ó, vy lípy!
Tak poeticky oslovil básník

stromy nám Čechům tak milé. Ale
nejen stromy, ale také ty, kteří je
sází a ošetřují. U nás v Polabí
máme lípy krásné, staré a památ-
né. Třeba symbol Staré Lysé,
jedna z nejstaších, hodnocená jako
strom roku na druhém místě. I ve
městě je řada mohutných a zdra-
vých. Na Františku bývaly čtyři.
Bylo rozumné rozhodnutí dvě
pokácet, aby se náměstíčko otev-
řelo a neubližovalo se soše. Dvě
zbylé jsou chráněny jako památné
stromy. Ze stejně krásných je řada
na hranici sokolského letního cvi-
čiště. Také ty by bylo nutné ozna-
čit je jako památné, vždyť už tam
jsou více než 2 století. Jsou zdra-
vé, krásné. Je to „skupina památ-
ných stromů - sokolské lípy“.
Když rozkvetou, voní celý střed
města. V témže parku je lípa zasa-
zená Klubem důchodců na počest
70. výročí republiky (v roce 2008
bude již 90). Naproti té je na
počest založení Sokola krásná,

vlastně mladá, ale už památná
lípa. Když měli hasiči 100 let trvá-
ní své obětavé dobrovolné práce,
měli jsme v úmyslu zasadit 100 lip
jako vzkaz příštím 100 let - 100
lip. Vytvořit takový pěkný lipový
hájek, osvětlený, s lavičkami,
s pohledem na město. Nepodařilo
se prosadit. Škoda. Tedy alespoň
k pamětnímu kameni na hasič-
ském dvoře. Jsou samozřejmě
ještě další, ale důležitější je, že
v současnosti se zdařil chvályhod-
ný záměr. Společně s oslavami 28.
října zasadit lípy od náměstí až
k zámeckým vratům. Bylo správ-
né z takové slavnosti udělat něco
víc, bylo to tak náležitě sváteční.
Především odborně připravené
a stejně tak vedené, včetně hudeb-
ního doprovodu. Lípy sázel
výkvět města. Díky vám, kteří jste
se o vše zasloužili. Představte si
prosím, jaké to bude až ty lípy se
rozkošatí a posléze rozkvetou.
Člověk vykročí z ulic a náměstí,
které jsou pokryty plechem

a zápachem aut a u kostela vejde
do ticha vonícího stromořadí
pomalu až do zámecké zahrady.

Při závěrečném projevu řekl
ing. Svoboda, že má v plánu
a možnost zasadit ještě další lípy.
Možná se ten sen uskuteční.
Ostatně sny mizí tím, když se
uskuteční. Vysázet ten jiráskovský
nedošínský hájek, plný květin
a vůní. Jistě v současném pojetí.
To by bylo velice záslužné, třeba
ve spolupráci se Spolkem rodáků.

Akce, které dělají, jsou dobře
organizovány, jsou sice náročné,
ale zajišťují větší kulturní úroveň
ve městě, ale v zápětí to krásné
hasne a odezní. Možná by bylo
vhodné ty lípy zasadit s věnová-
ním těm, kteří už navždy odešli,
ale svůj život zasvětili svému
městu. Těm, kteří město proslavi-
li, vždy nezištně pro ně pracovali.
Mezi nimi i ti popravení a umuče-
ní v koncentráku, nebo padlí na
frontách válek. Z nich se mnozí
tady ani nenarodili, ale do města
vrostli a cele se mu upsali, hrdi na
to, kde žili. Jsou mezi nimi i svě-
tově proslulí a nebo naopak ti pro-
stí vlastně nenápadní, ale přece
navržení mezi tu první výjimeč-
nou skupinu.

F. A. Špork, profesor Jedlička,
František Otruba, Václav Hra-
decký, Havlín, Štěpánka z Ro-
hanů, Doktor Vodák, František
Komers, Závodník, Chleborád,
Akademik Hrozný, P. Josef
Vojáček, Igor Vilímek, Sláma,
Bičík, gen. Přikryl atd.

Ti všichni už bohužel městu
v ničem nepomohou, slušelo by
se, aby ti žijící jim poděkovali
a k lípě zašeptali, čest vaší památ-
ce. Byla by to sice neobvyklá, ale
živá pamětní deska.

šonda

Poděkování
Od roku 1999 jsem jezdil do

vašeho města jako dobrovolný
manažer žáků kopané FC
Nasavrky na okrese Chrudim.
Každý rok jsem zajišťoval suvený-
ry a ceny na červnové turnaje
minikopané desetiletých elévů
ČR.

Při vstupu do vaší radnice jsem
navštívil ochotnou místostarostku

vašeho města Marcelu Chloup-
kovou, která mně ochotně každým
rokem dávala suvenýry. Za pěkný
vztah k malým dětem bych jí chtěl
touto cestou poděkovat.

Poděkování patří také vašim
podnikatelům.

Děkuji
S úctou 

Josef Jeníček z Nasavrk

Co mě trápí
Od nového roku se zdražuje

v průměru o jednu třetinu poštov-
né. Je to trochu zvláštní. Od doby,
kdy známka na pohled stála pade-
sát haléřů, se u nás cenová hladina
zvýšila přibližně desetkrát. Dnes
však stojí známka dvacetináso-
bek, to je dvakrát více než prů-
měrné zdražení. Bylo by to snad
přijatelné, kdyby se o dvojnáso-
bek zlepšily i služby, které nám
pošta poskytuje. Zkušenost s po-
měry na poště v Lysé mě přesvěd-
čují o opaku. Provoz zde byl usku-
tečňován ve dvou podlažích, dnes
je však horní patro otevřené jen
zcela výjimečně. Následkem toho
jsou tři obslužná okénka v přízemí
přetížena a na obsloužení se zde
čeká i 25 minut. Často bývá obs-
luha jen u dvou přepážek, z nichž
jedna ještě odbavuje balíkovou
službu. Přitom se agenda pošty
rozrostla na více než 15 inzerova-
ných služeb. To prodlužuje čekací
dobu a není výjimkou, že fronta
zákazníků stojí až k uličním dve-
řím. Navíc je provozní místnost
malá a zvláště v létě špatně větra-
telná. Starší člověk, mnohdy
nemocný, který nevydrží i delší
dobu stát, zde nemá šanci. Sed-
nout si není kde a jedna židle se
stolkem, kde obvykle někdo něco
vyplňuje, to nevytrhne. Za co tedy
pošta zdražuje? Proč nezjedná
nápravu?

Obsluhující ženy vinu nenesou.

Jsou nuceny pracovat mnoho
hodin ve stresu z netrpělivých
a otrávených zákazníků, často
v nedýchatelném prostředí. Vinu
nutno hledat jinde, u těch, kteří
tento stav připouštějí. 

Pošta v Lysé má dlouholetou
historii. První zmínky jsou již ze
16. století. Míst působení ve
městě bylo více. Například roku
1916 byl poštovní úřad umístěn
v čp. 180 na náměstí Bedřicha
Hrozného. V roce 1936 se pošta
přemístila do domu čp. 40 v So-
kolské ulici, kde je dosud. Pošta
měla v té době 22 zaměstnanců,
z toho 9 doručovatelů, 5 u telefo-
nu a jednu uklízečku (pramen:
Gregor - Borský).

Dnešní problémy přitom neby-
ly. Vedení města nemůže na dnes
kritizovaném stavu mnoho změnit,
snad jen upozornit poště nadříze-
ný orgán na neudržitelnost pomě-
rů a nespokojenost zákazníků
pošty. 

Dle informací uvažuje pošta
zřídit v Lysé regionální středisko
a postavit pro tento účel nový
objekt. Souhlas se stavbou a pro-
dej pozemku by měl být podmí-
něn písemným závazkem, že
budou zákazníci v této nové budo-
vě obsluhováni na úrovni a v pří-
jemném prostředí, důstojném jed-
nadvacátého století.

Václav Mrkvička,
o.s. Lyský region

Patrně nejstarším účastníkem sázení
byla paní Tereza (ženě se nemá věk
připomínat) snad tedy jen to, jak
nadšeně vládla rýčem. Ať se tedy ta
její lípa ujme a posléze voní.

Dobrá duše mládežnické kopané. Před posledním domácím utkáním letošního
ročníku okresního přeboru Nasavrky - Stolany B pořadatelé předali dárkový 
koš a pamětní list Josefu Jeníčkovi za mnohaletou obětavou práci pro rozvoj nasa-
vrcké mládežnické kopané.
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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 31. 1. 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 %

99 nej lepš ích  cestovek  
pod jednou s t řechou!

JISTOTA - SPOLEHLIVOST 
- PROFESIONALITA

Dovolujeme si touto cestou poděkovat našim klientům
za přízeň v minulém roce a zároveň jim i čtenářům Listů

popřát mnoho zdraví, štěstí a elánu v novém roce.

Těšíme se na Vaši návštěvu při výběru nového
zájezdu.

Informujte se u nás na ceny a slevy pro rok 2008!

Ing. Evžen Šulc - EVENtour, 
Masarykova 209, Lysá n. L.

Tel.: 325 551 595, e-mail: eventour@tiscali.cz

V á š  s e n  s e  s  n á m i  s t á v á  
s k u t e č n o s t í !

CENTRUM ZÁJEZDŮ

František Bodnár
PRODEJ AUTOBATERIÍ

motobaterií
tel. 7 2 3  5 0 4  5 5 7

Po d ě b r a d o v a  1 7 1 4
2 8 9  2 2  L y s á  n a d  L a b e m
Po - Pá: 16 - 20
So: 8 - 20
Ne, svátky: 8 - 20

- různé druhy 
pro tuzemské 
i zahraniční automobily

- nabízíme montáž nové
baterie a odebrání staré

D l o u h o d o b ě  p r o n a j m u
kompletně zařízený byt 3+1v Praze 9, klidná

lokalita, koupelna, WC, kuchyň po rekonstruk-
ci. ☎☎ 603 482 300

Rychlá půjčka pro zaměstnance,
důchodce i OSVČ až 200.000 Kč

TTeell..::  772211  667766  338877

Hledám paní na hlídání
Lysá nad Labem, tel. 737 235 531
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Lyský Sokol slaví výročí
Naše tělo-

cvičná jedno-
ta Sokol v Ly-
sé nad Labem

oslavuje v letošním roce výročí 140
let od svého založení, prošla mnoha
zvraty a důležité je, že stále žije.

Předkládáme čtenářům Listů
stručnou historii lyského Sokola od
jeho založení až po vznik Českoslo-
venského státu v roce 1918. Tento
článek je prvním z řady článků,
které se nám budou snažit přiblížit
zašlé dávné časy slavné i neslavné
a dovedou nás k dnešním dnům a te-
prve čas ukáže, zda se zařadí k těm
slavným či ne. Pozor! Začínáme!

V 60. letech 19. století nastalo
v Rakousku-Uhersku po pádu
Bachova absolutismu revoluční
nadšení, které vedlo k zakládání
vlasteneckých spolků usilujících
o obnovu národní svébytnosti.
V roce 1862 došlo k podnětu
Dr. Miroslava Tyrše, Jindřicha
Fügnera a dalších předních českých
vlastenců z řad spisovatelských,
uměleckých, politických, vědec-
kých i novinářských k založení
Sokola v Praze. Český malíř Josef
Mánes vypracoval návrhy krojů
a namaloval první sokolský prapor.
Na návrh historika prof. Emanuela
Tonnera byl dán novému tělocvič-
nému spolku název „SOKOL“
a jeho členové se nazývali „sokolo-
vé“ podle dravce z živočišné říše
ptáků - sokola pro jeho bystrost, sta-
tečnost, vzletnost, sílu a krásu.
Tyršovo „Tužme se“ bylo přijato
jako oficiální sokolské heslo a poz-
drav „Nazdar“ převzatý od Josefa
Baráka se stal všeobecným pozdra-
vem sokolů. Jindřich Fügner zavedl
tykání a bratrský vzájemný vztah
mezi všemi členy s oslovením
„Bratře! Sestro!“.

Úřady starého mocnářství nepro-
jevovaly se založením Sokola a jeho
působením samozřejmě žádnou vel-
kou přízeň. Přesto Sokol stále sílil
a stal se brzy hybnou silou národní-
ho hnutí. Jeho dějiny jsou úzce spja-
ty s historií celého národa, neboť
v osudových okamžicích stál vždy
v čele boje proti útisku. Proto byl
také trnem v oku všem totalitním
režimům a byl během své existence
několikrát zlikvidován. Poprvé to
bylo za 1. světové války v roce
1915, podruhé během nacistické
okupace r. 1941 a potřetí po Únoru
1948 - to bylo dokonce na celých
dlouhých 41 let. Sokol však vždy
znovu obnovil svoji činnost.

Změnami politických a společen-
ských období v naší republice byl

samozřejmě zasažen i náš Sokol
v Lysé nad Labem. Probíhaly zde
etapy velkého rozkvětu, stagnace
a dokonce dočasně i totálního útlu-
mu. Přesto se vždy díky řadě oběta-
vých členů naše jednota znovu
dokázala vypořádat s vynucenou
i vlastní krizí. 

Počátek historie lyského Sokola
se datuje dle dochovaných pramenů
do roku 1868, tj. již 6 let po založe-
ní první sokolské jednoty v Praze.
Přesné datum ustavující schůze se
bohužel z dostupných pramenů
nepodařilo dosud zjistit. Ve vydání
publikace „Paměti města Lysá n.L.
a vesnic okolních“, kterou sestavil
z dobových pramenů ředitel místní
měšťanské školy p. František Otruba
se pouze uvádí, že v roce 1868 „tu
rozepjal křídla svá bujarý Sokol“.
Ani ve státním tělovýchovném
muzeu se přesné datum nenachází. 

O založení naší jednoty se přiči-
nili úředníci tehdejší lyské pojišťov-
ny, neboť Lysá byla tehdy v rozkvě-
tu a politicko-hospodářským středis-
kem pro blízké okolí. Byl zde vzá-
jemně pojišťovací úřad, akciový ban-
kovní ústav, Občanská záložna
a začala se stavět železnice. Jednota
při svém založení získala 47 členů -
mužů. Cvičilo se na hrazdě, bra-
dlech a koni v hostinci „U města
Prahy“. Výbor se skládal z účetního
bratra Matěje Hanuše jako starosty,
obchodníka pana Václava Bergera
jako místostarosty, mydláře a octáře
br. Antonína Vodky jako náčelníka
a br. Karla Pošvy jako praporečníka.

V roce 1870 měla jednota již 53
členů. Ti se aktivně podíleli na prv-
ním veřejném cvičení, které značně
podpořilo sokolskou myšlenku. 

Z příspěvků příznivců jednoty
byl zakoupen krásný prapor z těžké-
ho hedvábí národních barev - na čer-
vené straně byl vyšit český lev, na
bílé sokol s rozpjatými křídly.
Prapor byl odevzdán prvnímu pra-
porečníkovi br. Karlu Plevovi.

Jak tehdy bylo zvykem, byl pra-
por vysvěcen 2. června 1872 na
náměstí před tehdejším farním kos-
telem (později zbouraném), po polní
mši sloužené děkanem p. Vojtěchem
Podolským. Při této velkolepé slav-
nosti účinkovala i slavná kolínská
sokolská Kmochova kapela, která
měla právě při této příležitosti své
první vystoupení mimo Kolín. Sjela
se i řada dalších sokolských jednot .
Se Sokolem pražským dorazil do-
konce i sám Miroslav Tyrš. Celkem
se zúčastnilo 609 členů z mimolys-
kých spolků se 27 prapory.

Slavnostním řečníkem při tomto
aktu byl starosta Sokola a pozdější

primátor měst pražských Dr. Tomáš
Černý. Matkou praporu byla kněžna
Štěpánka Rohanová, která na žerď
připjala krásnou vyšívanou stuhu
s věnováním. Kmotrami byly pí.
Kateřina Tangová, manželka purk-
mistra, Anna Bergerová, manželka
předsedy záložny, Emílie Hanušová,
manželka starosty lyského Sokola
a pí. učitelová Cecilie Volmanová.

Začátky naší jednoty byly velmi
slibné. Nikdo z členů rozvíjející se
jednoty netušil, že po pětileté čin-
nosti se schyluje k hlubokému útlu-
mu. Nebyl to však nezájem ani
ochablé nadšení, ale skutečně velké
hospodářské a existenční starosti,
které způsobily, že Sokol musel
ustoupit do pozadí před vážnými
a na celé město těžce doléhajícími
okolnostmi. Dne 5. srpna 1873
vzplanul totiž v Lysé požár, který
zachvátil 51 stavení. Na Stržišti
a v podzámčí padlo za oběť požáru
pět lidských životů. Bída byla
nesmírná a zlé časy tak přišly i na
jednotu sokolskou.

Trvalo plných 20 let, než byla
jednota opět obnovena. Počátkem
roku 1893 bylo rozhodnuto na pora-
dě náčelníků nejbližších sousedních
jednot uspořádat 4. června veřejné
okrskové cvičení v Lysé. Průvod se
řadil Na Písku, ubíral se Širokou
ulicí (nyní Čsl. armády) před radni-
ci, kde promluvili náčelník župy
Tyršovy br. A. J. Prágr a starosta
města p. K. Velach. Průvod se pak
ubíral k vojenskému cvičišti Na
Písku, kde nastoupilo asi 100mužů
ke cvičení prostných. Pak se cvičilo
na nářadí a byly předváděny různé
hry. Po této akci se opět nadchly city
a srdce lyských občanů pro sokol-
skou myšlenku a přípravný výbor
svolal na 8. září 1893 do sálu hostin-
ce „U města Prahy“ ustavující schů-
zi za velké účasti místních občanů.
Po této obnově naší jednoty se již
29. a 30. června 1895 zúčastnilo 26
mužů III. všesokolského sletu
v Praze, kde prostná cvičilo 17
mužů a jedno družstvo na nářadí.

Aktivita jednoty se po tomto sletu
značně zvýšila, a tak se lze v kroni-
ce dočíst, že 12. června 1898 se
konalo 4. veřejné cvičení za účasti
22 mužů a 18 dorostenců. Poté se
jednota 17. července zúčastnila
veřejného cvičení v Čelákovicích,
20. července v Brandýse n. L., 4.
září na okrskovém cvičení při příle-
žitosti otevření sokolovny v Nym-
burce a uspořádala i několik předná-
šek na společensko-politická témata.

Přelom století přinesl novou dobu
i nové události do dobrovolné čin-
nosti jednoty. Již koncem roku 1899

byl založen ženský odbor. Byla
zahájena bohatá činnost. Naši muži
získali v této době řadu prvních cen
ze župních závodů v prostných,
např. v Kolíně, Pečkách nebo
v Novém Bydžově, odtud si dokon-
ce přivezli stříbrný vavřínový věnec,
který se zachoval až do dnešních
dnů. I naše ženy se činily, když
v roce 1900 na veřejném cvičení
v Kolíně cvičily na bradlech a dosta-
lo se jim za to ve zpravodaji ČOS
veřejné pochvaly za vzorné prove-
dení. To také představuje v námi
dosažitelných sokolských materiá-
lech první zmínku o veřejném cviče-
ní žen vůbec.

V roce 1901 pracovala naše jed-
nota v přípravách na IV. všesokol-
ský slet, kterého se zúčastnilo 69
mužů(36 v krojích), 24 dorostenců
a 9 žen. 23. června se konalo 
7. místní veřejné cvičení za účasti
24 mužů a 24 dorostenců. 1. září 
se zúčastnilo veřejného cvičení
v Nymburce 22 mužů. V roce 1906
se konal v Lysé župní slet, kterého
se zúčastnilo celkem 317 mužů a 80
žen.

Koncem roku 1907 se pilně
nacvičovalo na V. všesokolský slet
v Praze, na kterém pak cvičilo 16
mužů a 9 žen.

Do krásně se rozvíjející činnosti
jednoty v období neblaze zasáhl
smutně památný rok 1914. V tomto
roce se zúčastnilo 8 mužů zájezdu
do Brna na slet, který se měl konat
28. - 29. června, ale byl zrušen po
zavraždění rakousko-uherského nás-
ledníka trůnu arcivévody Františka
Ferdinanda v Sarajevu právě 
28. června. Po tomto atentátu
a vyhlášení všeobecné mobilizace
31. července nastává krvavá světová
válka, do které bylo zmobilizováno
109 lyských mužů a přirozeně tak
došlo k velkému útlumu činnosti
naší jednoty. V čele výboru zůstali
vzhledem ke svému věku ještě
i v roce 1915 stejní členové.

Válka skončila a po 300leté poro-
bě vyhlásil Národní výbor český
v Praze dne 28. října 1918 samostat-
nost Československého státu a záro-
veň se ujal vlády.

V tomto období nastal v naší jed-
notě nebývalý rozmach. Lyský
Sokol dal podnět a zasloužil se o zři-
zování odboček jednot v okolních
obcích, v Semicích, Přerově, Stra-
tově, Litoli, Sojovicích, Benátecké
Vrutici, Ostré a Staré Lysé.

Milý čtenáři, pokračování najdeš
v příštím vydání Listů!

Z historických pramenů
sepsal Vladimír Černohorský 
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Běh Emila Zátopka
Dne 6. 12. pořádala ZŠ B. Hroz-

ného v zámecké zahradě letos již 8.
ročník běhu „Vzpomínka na Emila
Zátopka“. Letošního ročníku se
zúčastnilo 96 děvčat a chlapců
z naší školy, ze školy JAK v Lysé
a dále ze ZŠ Kounice. Obě školy
jsou tradičními účastníky a obzvláš-
tě děti z Kounic si drží vysokou
sportovní kvalitu.

V podzimním počasí počasí poda-
la řada závodnic a závodníků výbor-
né sportovní výkony. Je vidět, že
i v dnešní době má sport mezi dětmi
své příznivce. Dokonce byl vytvořen
i nový traťový rekord. Vytvořil ho

v kategorii mladší dorostenci žák
naší školy Tomáš Krýl. Rád bych

ocenil bojovnost a nasazení všech
dětí, které se na závody přihlásily,

přesto bych ale vyzdvihl jeden pozo-
ruhodný individuální výkon. 

Žákyně Denisa Rezková z Kounic
po 150 m běhu ztratila botu, druhou
si sundala sama a zbývajících
1200 m doběhla v ponožkách a ještě
o pouhou jednu desetinu zaostala za
traťovým rekordem. 

Děkuji tímto i kolegyním a kole-
gům za pomoc při organizaci závodu.

V neposlední řadě velmi děkuje-
me Městskému úřadu v Lysé
n. Labem za finanční příspěvek
z FČM, který přispěl k zajištění
běhu.

J. Minařík

Úspěšný podzim žákovských fotbalistů 
Slovanu Lysá nad Labem

Po vítězství v krajské I. A třídě,
postoupili starší i mladší žáci do
vyšší soutěže - Středočeského
krajského přeboru. I v této nejvyš-
ší krajské soutěži si vedli velice
úspěšně. Starší žáci jsou po ode-
hrané podzimní části soutěže na
vynikajícím 3. místě z 16 druž-
stev. Před nimi jsou jen Polaban
Nymburk a FC Zenit Čáslav, který
sestoupil z žákovské divize. Naši
chlapci mají celkem 33 bodů, sou-
peřům nastříleli 37 branek a obdr-
želi jich 18. Desetkrát vyhráli, tři-
krát hráli nerozhodně a jen dva-
krát prohráli. Domácí hřiště bylo
„nedobytnou tvrzí“. Z osmi zápa-
sů jich sedm vyhráli a jen se
Zenitem Čáslav hráli nerozhodně.
Na hřištích soupeřů vyhráli třikrát,
dvakrát hráli nerozhodně a stejný
počet utkání prohráli (s Polaba-
nem Nymburk 1:2 a SK Benešov
0:2). Na brankách se podíleli: 8 -
Cáska Jaromír a Hodboď Domi-
nik, 4 - Grus Jan, Pačes Petr
a Doležal Zdeněk, 3 - Šťastný
David, 2 - Hanke Ondřej a Anderš
Miroslav, 1 - Kubalík Filip
a Schneiberg Aleš. V zápasech se
střídalo 20 žáků a plný počet 15
utkání sehráli: brankář Novák
Ondřej, Cáska Jaromír, Hodboď
Dominik a Grus Jan, následují: 14
- Kodeš Jan a Pačes Petr, 13 -
Schneiberg Aleš, 12 - Šťastný
David, 11 - Anderš Miroslav
a Hanke Ondřej, 10 - Müller
David, 8 - Krátký Jan, 7 - Doležal
Zdeněk a Hajný František, 6 - Ku-
balík Filip, 5 - Šťastný Patrik, 
3 - Bárta Aleš a Malínský Radek,
1 - Baran Marek a Hajný Václav. 

Ani mladší žáci si nevedli špat-
ně. Z šestnácti družstev jsou na 7.
místě se ziskem 25 bodů a branko-
vým poměrem 41:30. Z vítězství

se radovali - 7 x, nerozhodně hráli
4 x a stejný počet zápasů prohráli.
Na domácím hřišti se jim nedařilo
a vyhráli jen 2x, nerozhodně hráli
3x a prohráli 2 x. Úspěšnější byli
na hřištích soupeřů, kde vyhráli
5x, remizovali 1 x a prohráli 2x.
Nejlepšími střelci jsou bratři
Baranové - Marek dal 14 gólů
a Jakub 8, Šťastný Patrik - 6,
Krucký Jiří - 4, Krátký Jan - 3,

Špecht Pavel, Malínský Radek
a Hajný Václav po 2. V zápasech
se vystřídalo 18 žáků a plný počet
15 utkání odehráli: brankář Hajný
Petr, Malínský Radek, Baran
Marek, 14 - Špecht Pavel, 13 -
Vojtíšek Rudolf, Schulz Václav
a Baran Jakub, 12 - Schulz Martin
a Šulc Martin, 11- Hajný Václav,
10 - Krucký Jiří a Válek Martin, 
9 - Lustik Oldřich a Šťastný Patrik,
8 - Syrový Martin, 4 - Krátký Jan,
3 - Otradovec Petr, 2 - Zápotocký
Dominik.

Někteří naši žáci reprezentují
i ve výběrech fotbalových svazů.
Již několik let patří k oporám
výběru Okresního fotbalového
svazu Nymburk. V současnosti to
jsou: Hajný Petr, Špecht Pavel,

Malínský Radek, Baran Marek
a Jakub, Schulz Martin a Václav
a Šťastný Patrik. V letošním roce
se dostal i do krajského výběru
brankář Ondřej Novák a záložník
Hodboď Dominik. O brankáře
Nováka projevila zájem i Slavia
Praha, a tak zde nastoupil na zimní
přípravu. V tomto prvoligovém
klubu máme i dalšího talentované-
ho brankáře Tomáše Mejzra, který

zde, nyní jako dorostenec, hostuje
již od svých žákovských let.

Na dosažených výsledcích
mají, kromě chlapců, velkou
zásluhu i jejich trenéři a vedoucí,
kteří se jim dobrovolně, bezplatně
a bez ohledu na svůj čas věnují tři-
krát týdně při tréninku a každý
víkend při zápasech. Jejich syste-
matická práce, kterou zahájili
v době, kdy kluci začínali hrát za
přípravku, přináší první výsledky
a to je dobré nejen pro lyský fot-
bal. 

V závěru nesmím opomenout
ani přípravku, kde naše A družstvo
si vede velice úspěšně. V nejsil-
nější skupině okresní soutěže
obsadila první místo. Z osmi zápa-
sů 7x vyhrála a jen jednou remizo-

vala. Soupeřům nastřílela 33 gólů
a dostala jen 6. Je tedy předpo-
klad, že nahradí v dalším ročníku
své starší kamarády, kteří přejdou
do vyšší věkové kategorie. Máme
i B družstvo přípravky, kde jsou
převážně kluci od šesti do osmi
let, hrají rovněž soutěž a skončili
poslední. Zde je však nutno brát
na zřetel skutečnost, že hrají proti
starším klukům, což je v této kate-
gorii hodně znát. Důležité je, aby
u fotbalu vydrželi a vítězství při-
jdou! 

Věřme, že v zimní přestávce se
chlapci dobře připraví na jarní část
soutěže, k čemuž jim poslouží
účast na řadě halových turnajů.
Svojí pohlednou hrou budou roz-
dávat nejen radost divákům, ale
pokračovat v dobrých výsledcích
jako na podzim.

Z těchto řádků je vidět, že prio-
ritou fotbalového klubu je výcho-
va mládeže. V současnosti se sta-
ráme o dobrou stovku kluků od
pěti do osmnácti let, kteří tak mají
kvalitní náplň svého volného času.
Proto ještě jednou musíme podě-
kovat zejména lidem, kteří jim
tuto činnost umožňují a jejichž
práce není stále oceněna morálně
ani finančně. Náklady na provoz
klubu jsou dnes tak vysoké, že
peníze, které jsou k dispozici na
jejich pokrytí, jsou nedostačující.
Členské příspěvky i dotace, které
dostáváme jak od MěÚ Lysá nad
Labem, tak i Českomoravského
fotbalového svazu, zcela nepokry-
jí náklady klubu. Proto rádi uvítá-
me každý sponzorský dar, který
nám pomůže pokračovat v další
úspěšné práci s mládeži.

Urban Jaroslav,
sekretář klubu
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ROZPIS AEROBIKU 
na leden 2008 

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

Datum Kdo cvičí? Co Vás čeká?

Středa 2.1.2008 Verča mix aerobik + overball
Pondělí 7.1.2008 Lůca dance aerobik
Úterý 8.1.2008 Petra step aerobik

Středa 9.1.2008 Verča mix aerobik
Pondělí 14.1.2008 Lůca step aerobik
Úterý 15.1.2008 Petra P-class

Středa 16.1.2008 Verča dance aerobik + overball
Pondělí 21.1.2008 Lůca body styling 
Úterý 22.1.2008 Petra dance aerobik

Středa 23.1.2008 Verča step aerobik
Pondělí 28.1.2008 Lůca dance aerobik
Úterý 29.1.2008 Petra mix aerobik+overball

Středa 30.1.2008 Verča mix aerobik+činky

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)

„NECHCEŠ-LI BÝT XXL = ZAČNI S AEROBIKEM!!!“

KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN A DÍVEK
od 3. ledna 2008

Hodiny kondičně-posilovacího cvičení žen a dívek pro 
zdraví, kondici a formování postavy s náčiním i bez náčiní, 

s využitím mikroportu v krásném prostředí V NOVÉ ŠKOLE 
- V NOVÉ TĚLOCVIČNĚ OBCHODNÍ AKADEMIE v LYSÉ n. Labem 

PONDĚLÍ  19,30 hod. - 20,30 hod.
P - CLASS (BODYSTYLING) ZAČÁTEČNÍCI  A STŘ. POKROČILÍ
Cíl hodiny: tuto hodinu doporučuji začátečníkům, středně pokroči-
lým, kteří nemají rádi příliš rychlé tempo a složité taneční choreogra-
fie, ale více posilování (činky, gumičky) a protahování zkrácených
svalových partií (stretchink).

PONDĚLÍ  20,30 hod. - 21,30 hod.
AEROBIC - DANCE STŘEDNĚ POKROČILÍ A POKROČILÍ 
Cíl hodiny: aerobně - kondiční cvičení zaměřené na spalování
zásobních tuků, pomocí středně těžké choreografie nastartovat
odbourávání zásobních tuků, zlepšit činnost kardiovaskulárního systé-
mu, pro středně pokročilé a pokročilé, kteří mají rádi rychlejší tempo
a taneční choreografie.

NOVĚ od 3. 1. 2008 ČTVRTEK  20,00 hod. - 21,15 hod.
AEROBIC MIX STŘEDNĚ POKROČILÍ A POKROČILÍ 

Cíl hodiny: kondičně - posilovací aerobní cvičení zaměřené na zpev-

nění a vyrýsování problematických partií těla, středně rychlé tempo.

S sebou: podložku na cvičení, ručník, pití, obuv na přezutí
(škola se uzamyká)
Cena: 45 Kč (1 hodina cvičení)

Bližší informace, rozpisy cvičebních hodin a přihlášky:
www.houzvickova.wz.cz

e-mail: houzvickova.hana@seznam.cz; tel. 721 658 766

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ  
SOBOTA

S HOSTUJÍCÍM CVIČITELEM LUKÁŠEM KOLKEM
Specializace cvičitele Lukáše Kolka:  

Licence A IFAA ● Profi Licence MŠA ● Power stretch diplom 
● Step Diplom ● Bodystyling diplom ● Člen Nike Dance

Teamu na Nike Dance Tour 2005 ● Prezentér kongresových
akcí v ČR, na Slovensku a v Polsku

Kdy? V sobotu 19. 1. 2008 (13,00 hod. - 15,15 hod.)
Kde? V Lysé n. L., nová tělocvična Obchodní akademie, 

ul. Komenského (bílý pavilon při základní škole)
Program? Aerobic  Dance ● Bodystyling ● Stretchink

● Předtančení „malých aerobiček“
● Nabídka tuzemských i zahraničních pobytů 
se cvičením ● Nabídka sportovního oblečení, měření
podkožního tuku

S sebou? Ručník, podložku, sportovní obuv, náhradní sportovní
oblečení + dobrou náladu, pití.

Vstupné? 180,- Kč 

P ro  ka ž d é h o  ú č a s t n í ka  p ř i p ra v e n  m a l ý  d á re k  !

Bližší informace, rozpisy cvičebních hodin a přihlášky:
www.houzvickova.wz.cz

e-mail: houzvickova.hana@seznam.cz; tel. 721 658 766

Aerobicová sobota
Dne 1. prosince 2007 se

v sokolovně v Lysé nad Labem
konala Aerobicová sobota s hostu-
jící cvičitelkou Mgr. Janou
Brabcovou (odborná asistentka
v Centru tělesné výchovy a sportu
na Vysoké škole ekonomické).
Věrné cvičenky aerobicu si mohly
před cvičením bezplatně změřit
množství podkožního tuku
a zakoupit sportovní oblečení
značky Touche. 

První hodinu jsme si zacvičily
dance aerobic, poté následovala
krátká lekce kickbox aerobicu,
nechybělo ani posilování s po-

můckami (overbally, činky,
gumičky) a celé cvičení bylo
zakončeno protažením.

Možnost dát si zase do těla
máme všichni již v neděli 10.
února 2008 s hostující cvičitelkou
Mgr. Veronikou Vrzbovou (trenér-
ka sportovního aerobiku - Aerobic
Team Veroniky Vrzbové) a to od
13.30 hod. a samozřejmě každé
pondělí, úterý a středu od 19.00 -
20.15 hod. v sokolovně s domácí-
mi cvičitelkami.

Těšíme se na Vás. 

cv. Lucie Pragrová


