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Pranostiky
● Novoroční noc jasná,

klidná - bude povětrnost
pro úrodu vlídná.

● Leden ve dne svítí, v noci
pálí.

● Ráno šedé, večer čistý, 
pěkných časů posel jistý.

● Roste-li v lednu tráva, 
neúroda se očekává.

● Lednové mlhy věští
mokré jaro.

PF 2007
přeje redakce

Až budete pročítat novoroční
Listy, bude mít většina z Vás pravdě-
podobně uklizenou vánoční výzdobu
a odstrojen vánoční stromek. Víte, já
vždycky, když uklízím ozdoby a svíč-
ky, přemýšlím o tom, jaký ten nový
rok opravdu bude. Možná, že se při-
hodí něco, co nám ve zdobení strom-
ku zabrání nebo způsobí, že ho ze
setrvačnosti po roce nazdobíme
znovu, ale bez chuti a elánu. Nikdy
nemůžeme vědět, co nám nastávající
rok skutečně přinese. S malými dětmi
samozřejmě slavíme krásné Vánoce i

veselého Silvestra, ale jak děti ros-
tou, my stárneme a život leckdy při-
chystá smutné události, zklamání. 

Pravdou je, že každý je strůjcem
svého štěstí, každý je zodpovědný za
své chování a rozhodování a často si
za těžké životní chvíle můžeme sami.
Při rozhodování neuškodí mít na
paměti třeba přísloví - Dvakrát měř
a jednou řež! Často se mi stává, že
za mnou na úřad přijdou lidé -
nepřeháním - na pokraji zoufalství.
Snažíme se jim pomoci, co je v
našich možnostech. Snažíme se
probrat celou vzniklou situaci, zjistit
její příčiny. Často jsem překvapena
nezodpovědným, neuváženým jedná-
ním, odmítnutím pomoci ve vlastní
rodině, příbuzenstvu. Často jsem ale
udivena drzostí, požadavkem poskyt-
nutí  samozřejmé pomoci ze strany

úřadu dovoláváním se na práva
občana (kdepak jsou leckdy povin-
nosti). Nezní to vůbec optimisticky,
ale přiznám se vám, že čím jsem déle
na úřadě, tím jsem více nedůvěřivá.
Nejednou se mi totiž stalo, že přícho-
zí zneužili nejen dobré vůle mojí, ale
i jiných pracovníků úřadu.
Samozřejmě, že jsme tu pro Vás, milí
spoluobčané, ale - žádný strom
neroste do nebe!

Zastupitelé města schválili v pro-
sinci rozpočet pro letošní rok. Při
bližším pročítání zjistíte, že se před

vaším domem opět nedočkáte nové-
ho chodníku, silnice apod. Budete se
právem zlobit, ale leckdy marně. Je
to nespravedlnost. Ano. Třeba zrov-
na právě Vy si svědomitě plníte své
povinnosti vůči městu - platíte
všechny poplatky, staráte se o úklid
před domem, sekáte trávu, hrabete
spadané listí … Mohu napsat jistě za
celé vedení města - děkujeme Vám,
vážení spoluobčané! Ať stojí v čele
radnice jakékoliv vedení, bez Vás,
svědomití a pořádkumilovní,
bychom to nedokázali! Jak ubývá
pamětníků, tak přibývá spoluobča-
nů, kteří žádají posekání trávy, shra-
bání listí, sebrání odpadků apod.
Ano, vychovává vás jiná doba, ale k
čemu - lhostejnosti, nepořádku?
Sami si odpovězte. Nedovedu si
představit, že by kompletní úklid

města včetně všech zákoutí a uliček
dokázalo město zabezpečit ke spoko-
jenosti všech. Potřebujeme vás!
Nechceme navyšovat částky na úkli-
dy, opravy vandaly poničeného
mobiliáře města, likvidace černých
skládek... Chceme vycházet vstříc
požadavkům a potřebám řádných
občanů města, obyvatel 21. století. 

V této zvláštní době, kdy každý
zpravidla myslí jenom na sebe, si
velice vážíme těch a obdivujeme
takové, kteří se zdarma či za symbo-
lickou odměnu věnují kulturní nebo

sportovní činnosti, vychovávají své
nástupce. A mnohdy v podmínkách
minulého století. A  často je ve
vašich řadách též mnoho aktivních
seniorů. Děkujeme Vám! Jsme hrdi
na Vaše úspěchy! Právě Vaší záslu-
hou se jméno Lysá nad Labem
dostává do povědomí obyvatel nejen
blízkého okolí, ale s obdivem je
vyslovováno i v republice. Leckdy i v
zahraničí.

Ano, chtěla jsem vám slíbit
nemožné a zavázat se ke splnění
nesplnitelného, ale řekla jsem si NE!
Proč bych měla být na nový rok jiná
než po celý rok. Žádné vzdušné
zámky a sliby, ale všem stejně -
děkuji za dobrou práci ve prospěch
naší milé Lysé, ať se Vám během
roku daří vše k Vaší spokojenosti!

Marcela Chloupková

Vítejte v novém roce!
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Programové prohlášení Rady
města Lysá nad Labem vzniklo na
základě dohody všech koaličních
stran. Jeho cílem je informovat
občany o záměrech rady města
v novém volebním období a stano-
vit priority vedení města na léta
2006 - 2010. 

INVESTICE
Pro další rozvoj města Lysé nad

Labem a pro zlepšení podmínek jeho
občanů v oblasti hospodářské, sociál-
ní, kulturní a životního prostředí
pokládáme za klíčové dostavět
východní obchvat města a vybudová-
ní nového domova pro seniory.
Zatímco obchvat odkloní tranzitní
dopravu z centra města a zatraktivní
jej v očích možných investorů, nový
domov zlepší životní podmínky nej-
starších spoluobčanů. Následné uvol-
nění historické budovy zámku umož-
ní její další využití pro kulturní,
výstavní a reprezentační účely. 

V porovnání s ostatními městy má
naše město dluh v oblasti občanské
vybavenosti. Z tohoto důvodu vytipu-
jeme v rámci tvorby nového územní-
ho plánu vhodné lokality pro tento
druh výstavby.

Vzhledem k požadavkům vyplý-
vajícím z přístupové smlouvy k EU
v oblasti vodního hospodářství je
třeba urychleně zajistit výstavbu chy-
bějících vodovodů, kanalizací a zmo-
dernizovat čistírnu odpadních vod.
Tato problematika se týká celého
mikroregionu, proto chceme na
tomto problému spolupracovat
s okolními obcemi a pomocí mikro-
regionu Polabí zajistit financování
celého projektu z fondů EU. Nelze
však zapomínat ani na modernizaci
a rozšiřování sítě veřejného osvětlení
a spolupráci se správci dalších inže-
nýrských sítí na jejich rozšiřování
a modernizaci. Na rozšiřování
a modernizaci infrastruktury musí
navazovat výstavba a rekonstrukce
komunikací a chodníků. V tomto
volebním období chceme zrealizovat
ulice Legionářská, Sokolovská,
Mírová, Lipová, Na Staré vsi,
Zámecká, V Polích, Kpt. Jaroše, Na
Vysoké mezi, Na Vlečce a Lom.
Nastal čas pro kompletní obnovu
Husova náměstí a Masarykovy ulice.
Dalším záměrem rady města je zajis-
tit investora pro zástavbu dle potřeb
města v areálu bývalé Fruty.

Předpokládáme, že námi navrho-
vané investice zvýši prestiž města
v rámci regionu a samozřejmě jeho
návštěvnost včetně posílení dalšího
rozvoje obchodní sítě. Lze konstato-
vat, že jednání představitelů města je
vedeno záměrem vytvoření přátel-
ského a zdravého města s počtem
obyvatel nad 10 000. 

MAJETEK A FINANCE
Městské rozpočty budou sestavo-

vány jako vyrovnané, příjmy chceme
posilovat i efektivním prodejem
zbytného městského majetku. Pří-
padné úvěry města budou použity
výhradně na zajištění kofinancování
získaných dotací. Provoz a investice
města jsou finančně velmi náročné.
Ve stávajícím dotačním systému
nelze bez dotací kraje státu či
Evropské unie realizovat stěžejní
investice města. Z tohoto důvodu
budeme klást důraz na maximální
využívání dotačních titulů na výše
uvedené investiční akce. Ceny
poplatků za vodné, stočné a svoz
odpadů jsou v Lysé nad Labem dlou-
hodobě nižší než v okolních městech.
Tuto výhodu chceme našim občanům
zachovat a ceny i nadále držet pod
průměrem cenové hladiny v okolí.

Z výše uvedených důvodů bude
rovněž vypracován dlouhodobý vý-
hled města, který bude obsahovat jak
nezbytný, tak i jeho zbytný majetek.
Představitelé města jsou pověřeni
k hledání dlouhodobých zdrojů příj-
mů do městské pokladny mimo stá-
vající daňové výnosy.

DOPRAVA
Vedle tranzitní dopravy, kterou

pomůže řešit obchvat města, je zásad-
ním problémem parkování v centru
města a v okolí nádraží, a to i mimo
výstavy. Parkování v centru města
bude dočasně řešeno otevřením volné
plochy Fruty k tomuto účelu.
Ekonomickými nástroji v souladu se
zákony platnými v silniční dopravě
bude řešeno stání v Masarykově
ulici. V blízkém okolí nádraží chce-
me umožnit parkování občanům vyu-
žívajícím železniční stanici v Lysé
nad Labem na plochách přilehlých
k nádraží. Z tohoto důvodu usilujeme
o získání pozemků od Správy želez-
niční dopravní cesty. Naší snahou
bude vybudovat parkoviště na lyské
i litolské staně tak, aby byl z jižní
strany omezen nadbytečný průjezd
městem. Dojde ke zrušení parkování
na Husově náměstí. Ve spolupráci
s krajem budeme usilovat o další roz-
šiřování osobní železniční dopravy
a zkvalitnění přepravních služeb.
Z toho vyplývá podpora záměru Čes-
kých drah na modernizaci a elektrifi-
kaci železnice do Milovic, její pro-
dloužení a napojení na trať Mladá
Boleslav - Liberec. Od tohoto do-
pravního spojení očekáváme zlepšení
dopravní dostupnosti oblasti a lepší
využití nabídky pracovních míst
našimi občany.

BEZPEČNOST,
ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ
VĚCI

V oblasti bezpečnosti zlepšíme
práci městské policie a to důrazem na
důsledné dodržování a plnění všech
funkcí spojených s její činností, a to
zejména při kontrolách pořádku
v ulicích města, ukázněnosti řidičů,
dopravního značení a plnění vyhlá-
šek města. Městská policie bude pro-
fesionálněji zasahovat v případech
pouliční kriminality a přestupků proti
veřejnému pořádku. S cílem zvýšení
bezpečnosti občanů, ochrany jejich
i městského majetku a veřejného
majetku bude i v rámci prevence kri-
minality rozšiřován stávající kamero-
vý systém i možnosti dalšího připoje-
ní objektů na pult centrální ochrany.
Zlepšením spolupráce s obvodním
oddělením Policie ČR v Lysé nad
Labem dojde k potlačení kriminality
nejen ve městě samém, ale i v okrsku
působnosti obvodního oddělení PČR
Lysá nad Labem. V rámci prevence
kriminality budou podporovány
výchovné programy na školách.

Významnou bezpečnostní složkou
v našem městě je SDH Lysá nad
Labem s „poloprofesionální“ zásaho-
vou jednotkou, která je využíváná
v rámci integrovaného záchranného
systému kraje pro zásahy mimo
území města. Proto budeme SDH
Lysá nad Labem i nadále finačně
podporovat a chceme zakoupit
moderní zásahové vozidlo.V nově
zpracovávaném územním plánu
města budou vyčleněny plochy pro
výstavbu nového moderního zařízení
záchranného hasičského centra.
Budeme usilovat, aby část nákladů na
zajištění finačních prostředků pro
SDH Lysá nad Labem nesl kraj a stát.
Dle dostupných finančních prostřed-
ků bude rozpracován varovný a infor-
mační systém obyvatelstva s mož-
ností jeho postupného zavádění - roz-
šiřování i do okrajových částí města
(Byšičky a Dvorce).

V našem městě nikdy nebude exi-
stovat lůžkové zdravotnické zařízení,
proto je nutné zde udržet stanici
rychlé záchranné služby, fungující
dětskou pohotovost a širokou nabíd-
ku ambulatních lékařských služeb.
Budeme investovat do modernizace
stávajících zdravotnických zařízení
ve vlastnictví města.

Vedle výstavby nového domova
pro seniory chceme nadále podporo-
vat terénní služby poskytované pečo-
vatelskou službou a ze zdrojů města
poskytovat adresnou pomoc jen sku-
tečně potřebným. Pro rozšíření
a zkvalitnění sociálních služeb
v našem městě chceme zrekonstruo-
vat budovu bývalé příspěvkové orga-
nizace PRIVUM získané od státu.

Chceme zapojit město do komunitní-
ho plánování, které je do budoucna
základním přepokladem pro finaco-
vání sociálních služeb z krajských
peněz.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Životní prostředí ve městě lze neu-

stále zlepšovat, proto budeme pokra-
čovat v revitalizaci městské zeleně,
která byla po dlouhá léta zanedbává-
na. V tomto volebním období budeme
revitalizovat zeleň v zámeckém
parku, Zámecké ulici, Masarykově
ulici, parku U Křížku, parčíku
v Byšičkách a na Jedličkově sídlišti.
Ve spolupráci s podnikatelskými sub-
jekty, občanskými sdruženími a záj-
movými organizacemi se vynasnaží-
me o rozšíření zeleně do extravilánu
města a její dlouhodobou údržbu.
Spolu s tím budeme podporovat
vytváření volně přístupných vodních
ploch v okolí města. Dokončíme
rekultivaci „Kruhovky“ lesnickým
způsobem - výsadbou veřejné zeleně
na této ploše. Po provedených rekon-
strukcích sítí vrátíme do těchto ulic
zeleň. Se všemi smluvními důsledky
zajistíme periodické čistění vodních
toků ve vlastnictví města.

Jako součást péče o životní pro-
středí chápeme i udržování čistoty
a pořádku na veřejně přístupných
prostranstvích ve městě. Na základě
zákona č. 314/2006 Sb., kterým se
mění a doplňuje zákon o odpadech
a ukládá povinnost pro biologické
zpracování biologicky rozložitelných
odpadů, chceme ve spolupráci
s ostatními obcemi našeho regionu
vybudovat kompostárnu na biologic-
ký odpad, která by napomohla ekolo-
gickému využití tohoto druhu odpa-
du. 

Odmítáme další provoz spalovny
v Lysé nad Labem. Město sice nemů-
že z vlastní vůle provoz spalovny
zastavit, není však důvod její provoz
ze strany města podporovat. Hlavním
důvodem je několikamilionový dluh
vůči městu za prodej spalovny, který
není splacen ani po deseti letech.
I když nynější vlastník nemá vůči
městu po právní stránce žádné závaz-
ky, jeho postoj k tomuto dluhu
a k městu jej znevěrohodnil.

Životní prostředí tvoří v neposled-
ní řadě i mobiliář města. Chceme
věnovat větší péči osazování nových
laviček, odpadkových košů, pouliční-
ho městského infosystému a vytváře-
ní pěších klidových zón. Nemenší
péče však musí být věnována i údrž-
bě a opravám stávajících zařízení.

ŠKOLSTVÍ, DĚTI A MLÁDEŽ
V Lysé nad Labem existuje kvalit-

ní síť předškolních i školních zaříze-

Programové prohlášení Rady města Lysé nad Labem 
pro funkční období 2006 - 2010

Pokračování na str. 3
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ní. Budeme i nadále podporovat stá-
vající vzdělávací instituce v našem
městě. Pro tato městská zařízení zaji-
stíme ve smyslu zákona postupné
zpracování energetických auditů. Za
prioritu v oblasti školství považujeme
rekonstrukci sedmdesát let staré
školy T. G. Masaryka, pokračování
v rekonstrukci dalších pavilonů školy
J. A. Komenského a opravu fasády na
budově ZŠ Litol, a to na základě
zpracovaných energetických auditů..
Co se týká budov mateřských školek
budeme podporovat investice, které
budou znamenat úsporu provozních
nákladů konkrétně rekonstrukce
vstupních dveří, výměny oken a za-
teplení budov.

V oblasti výukových programů
jsme připraveni finančně podporovat
zejména programy, které posílí eko-
logickou a enviromentální výchovu
na školách, zlepší jazykovou úroveň
žáků a napomohou v oblasti preven-
ce kriminality. 

Zásadní roli v účelném naplňová-
ní volného času po školním vyučová-
ní a pro duševní rozvoj dětí a mláde-
že v Lysé nad Labem hraje Základní
umělecká škola F. A. Šporka. Její čin-
nost chceme podporovat postupnou
obnovou pomůcek a ostatního inven-
táře. I nadále hodláme podporovat
zájmovou činnost dětí a mládeže
organizovanou školami i sportovními

a společenskými organizacemi.
S narůstajícím počtem malých dětí
a s ohledem na jejich bezpečnost
počítáme s obnovou , výstavbou
a následnou údržbou dětských hřišť
ve školních zařízeních i mimo ně,
především v nové zástavbě. Předsta-
vitelé města jsou si vědomi potřeby
bytů pro učitele a jsou připraveni
v této oblasti přijmout příslušná roz-
hodnutí.

KULTURA
Lysé nad Labem už léta chybí

dobře vybavené a dostatečně velké
víceúčelové kulturní zařízení. Naším
cílem je tento dluh lyské veřejnosti
splatit výstavbou společenského zaří-
zení, nebo adaptací a rekonstrukcí
některé vhodné budovy (kino, zá-
mek). Konečné rozhodnutí bude
vycházet z průzkumu potřeb města,
zpracovaných studií, finační rozvahy,
možnosti získání dotací a vývoje plá-
nované výstavby nového domova pro
seniory. Historická část města je již
delší dobu městskou památkovou
zónou. Za prioritní body regenerace
městské památkové zóny považuje-
me obnovu zámeckého parku včetně
barokních soch a rekonstrukci budo-
vy muzea.

Jsme přesvědčeni, že organizáto-
rem společenského a kulturního živo-
ta nemá být město, ale různé veřejné
i soukromé organizace, zájmové

spolky, občanská sdružení, jednotliv-
ci i firmy. Město však má tuto inicia-
tivu formou grantů a dotací podporo-
vat. Chceme vytvořit průhledný
a spravedlivý systém takové podpory,
který zároveň pomůže k životu co
nejrozmanitější nabídce v oblasti kul-
tury a volného času.

Budeme prosazovat, aby se naše
město stalo zajímavým cílem pro
krátké pobytové či jednodenní výlety.
Proto zlepšíme propagaci města
v oblasti cestovního ruchu ať již ve
formě samostatných aktivit, či ve spo-
lupráci s krajem, nebo na cestovní
ruch zaměřenými regionálními orga-
nizacemi. Chceme více spolupracovat
se subjekty podnikajícími v cestov-
ním ruchu. Budeme podporovat in-
vestiční akce směřující ke zvyšování
ubytovacích kapacit ve městě.

SPORT
Jsme přesvědčeni, že veřejná pod-

pora sportu plní svůj účel právě
tehdy, když pomáhá vytvářet pestrou
nabídku sportovních možností pro co
nejširší počet zájemců o aktivní spor-
tování a zdravý pohyb. Chceme proto
podporovat údržbu a rozšiřování
pěších tras, cyklotras, naučných ste-
zek a výstavbu cyklostezek s kvalit-
ním povrchem vhodným i pro brusle-
ní. Prioritou je výstavba cyklostezky
kolem Labe, která by se napojila na
stávající cyklostezku z Poděbrad do

Nymburka a pokračovala by do Čelá-
kovic. Vznikne tak další úsek pláno-
vané a po úsecích budované cyklos-
tezky podél Labe od pramene až
k ústí do moře. Vytipujeme v rámci
tvorby nového územního plánu vhod-
né lokality pro nová sportoviště.

Pomocí dotací a grantů budeme
poskytovat příspěvky na činnost
a údržbu zařízení sportovním organi-
zacím tak, aby efektivně sloužily vel-
kému počtu sportovců, nikoli uzavře-
ným skupinkám vyvíjejícím svou
činnost pod hlavičkou sportovního
klubu či organizace. Přednost budou
mít projekty, které budou mít zajiště-
no vícezdrojové financování.

V případě souhlasu dotčených
organizací podnikneme kroky ke
vzniku plovárny na Labi. Pozornost
budeme věnovat i údržbě a obnově
sportovišť ve vlastnictví města zejmé-
na potom stadionu u školy JAK.

SPRÁVA MĚSTA
Chceme vytvořit úřad odpovídají-

cí standardům 21. století. Zavedeme
možnost bezhotovostní platby všech
poplatků ať už pomocí internetového
bankovnictví, nebo pomocí plateb-
ních karet. Zlepšíme možnosti elek-
tronické komunikace občanů s úřa-
dem. Zavedeme důslednější kontroly
dodržování vyhlášek města a naříze-
ní rady. 

RM Lysá nad Labem

Poslední měsíc roku 2006 se vyzna-
čoval zvýšenou aktivitou orgánů města.
V prosinci se konala 2 řádná a 2 mimo-
řádná jednání rady, pracovní schůzka
zastupitelstva a jedno zasedání zastupi-
telstva. Důvod je jednoduchý - - bylo
nutné „dohnat výpadek“ vzniklý komu-
nálními volbami a vyvrcholila příprava
rozpočtu na rok 2007. Úvodem se vrátí-
me ještě k poslednímu listopadovému
jednání rady města, které se nevešlo do
prosincových Listů. Z důvodu místa
končí informace v polovině prosince,
a tak si o posledních 2 jednáních rady
přečtete až příště.

23. jednání rady města se konalo
27. 11. 2006. V krátké historii nové rady
se zatím nejobsáhlejší program skládal
ze 44 bodů a nutno říci, že rada se s ním
vyrovnala v přijatelném čase 5 hodin.
V prvním bodu rada schválila rekon-
strukci plynové kotelny v kině. V bodu
č. 2 žádal p. Jirsa jménem TK Slovan
o příspěvek 1,28 mil. Kč na dobudování
fotbalového areálu, ale rada města
z finančních důvodů nemohla vyhovět.
Jednodušší byl další bod, v němž rada
povolila Mysliveckému sdružení Černa-
va výjimku z obecně závazné vyhlášky,
a tak se jejich ples 6.1. může protáhnout
až do čtvrté hodiny ranní. V následují-
cích 2 bodech byly odsouhlaseny přís-

pěvky: 1,6 tis. Kč pro ZŠ Komenského
na uspořádání skokanské soutěže
„Vánoční laťka“ a 3,2 tis. Kč na
Mikulášskou besídku, pořádanou
občanským sdružením pedagogů „Dítě-
Čhavoro“. Body č. 6 a 7 měly společné-
ho jmenovatele - budovu kina, jejímž
vlastníkem je TJ Sokol. Rada města
schválila prodloužení smlouvy o nájmu
do 30. 11. 2007, vzala na vědomí nabíd-
ku TJ Sokol na odprodej budovy kina
a pozemku pod ním městu za 5,5 mil.
Kč a pověřila starostu města, aby pro-
jednal se starostou Sokola podmínky
kupní smlouvy, aby návrh mohlo pro-
jednat zastupitelstvo v únoru 2007.
V bodech č. 8 až 11 rada schválila přís-
pěvky na vánoční koncert hasičské
dechovky ve výši 2 tis. Kč, dále 9,7 tis.
Kč pro ZŠ Komenského a 6,5 tis. Kč ZŠ
Hrozného na primární drogovou preven-
ci, 4 tis. Kč na provoz stacionáře NONA
v Novém Městě n. M., kde je umístěn 
1 klient z města, a schválila výplatu
odměn pro ředitele základních a mateř-
ských škol. Odměny jsou hrazeny z pro-
středků krajského úřadu.

Dalších 6 bodů se týkalo pozemko-
vých záležitostí a nebyly čtenářsky pří-
liš zajímavé. V bodu č. 18 rada schváli-
la dohodu o plánované pomoci na vyžá-
dání. Dohoda stanoví, že Městská poli-

cie Lysá nad Labem může být využita
při zásazích Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje. Na tomto
základě pak město může požádat SK
o dotaci. Zajímavým bodem bylo č. 20,
kde se hovořilo o zvýšení příspěvku na
provoz městské kabelové televize
Manola. Po obsáhlé diskusi rada města
vzala žádost p. F. Jaška na vědomí, ale
uložila p.místostarostovi Sedláčkovi
projednat s Manolou plnění uzavřené
smlouvy, programový a finanční návrh
na další období. Také další bod byl
velmi zajímavý, protože šlo o další
vztah města a Výstaviště. Podle smlou-
vy, uzavřené na roky 2004-2006, hradi-
lo Výstaviště zákonné poplatky ze
vstupného (10 % ve prospěch města)
formou paušální platby. Výstaviště
požádalo nové vedení města, aby
smlouva v obdobném duchu byla uza-
vřena i na toto volební období 2006-
2010. Opět se diskutovalo, protože jde
o celkem velké peníze, ale hlavně
o řešení problému parkování během
výstav, a nakonec se rada rozhodla
pozvat majitele Výstaviště p. Ing.
Odcházela a ředitele p. O. Matouše na
poslední letošní radu 18. 12. 2006. Ani
další bod nebyl odpočinkový, přestože
se jednalo o III. reprezentační ples
města. Jako u předchozích 2 ročníků se

o organizátorství přihlásil Taneční klub
dospělých Lysá nad Labem. Někteří
členové rady tím nebyli nadšeni, ale
nakonec - pro časovou tíseň - návrh
schválili. Po plese 20. 1. 2007 by se
mělo vyhlásit výběrové řízení, kdo bude
organizátorem plesu města v roce 2008.

V bodu č. 23 rada jmenovala předse-
dy a členy finančního a kontrolního
výboru, které musí město mít ze zákona.
Osadní výbory v Byšičkách a Dvorcích
pokračují v činnosti v osvědčeném slo-
žení. Bod č. 24 se týkal povinnosti
města vydat do 5 let od nabytí účinnosti
nového stavebního zákona (od 1. 1.
2007) nový Územní plán. V bodu č. 25
se projednávaly návrhy názvů 2 nových
ulic, ale pro nejasnosti bylo rozhodnutí
odloženo na příště. Bod následující při-
nese určitě ulehčení mnohým stavební-
kům nových rodinných domků. Rada
města schválila 4 možné způsoby likvi-
dace splaškových vod tak, aby mohli
stavebníci se stavbou vůbec začít, pří-
padně pokračovat a dokončit. Bod pod
č. 27 se týkal rovněž výstavby, a to na
Kačíně. Rada schválila dvě zásady pro
nově budované stavby: 1) technickou
infrastrukturu si zajistí vlastník pozem-
ku po celé délce pozemku, 2) dopravní
infrastruktura bude vybudována na
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základě sdružených prostředků vlastní-
ků pozemků. Následující bod se týkal
limitu parkovacích a garážových stání
pro osobní automobily při výstavbě
bytových domů na území města.
Přibývající automobily vyvolaly nutnost
stanovit povinnost, aby při výstavbě
bytového domu byla zřízena stání pro
automobily ve výši 1,5 stání na jeden
byt. Po krátké diskusi byl návrh schvá-
len, ale konečné slovo bude mít zastupi-
telstvo.

Body č. 29 až 38 se týkaly nemovi-
tostí a věcných břemen, a tak je opět
přeskočíme. Bod č. 39 - úprava rozpočtu
r. 2006 - byl vyvolán blížícím se závě-
rem roku, kdy se rekapitulovaly uzavře-
né akce a vynaložené náklady, aby bylo
možné volné prostředky ještě do konce
roku využít. Také bod následující se
týkal rozpočtu města, ale již na rok
2007. Pan starosta předložil radě města
2.variantu návrhu rozpočtu. V průvod-
ním slovu shrnul vznik 1.varianty, která
byla sestavena z podkladů vedoucích
odborů jako souhrn „zbožných přání“,
co by se ve městě mohlo zlepšit a vybu-
dovat. Ona 1. varianta byla silně deficit-
ní, protože výdaje byly vyšší o 65 mil.
Kč než příjmy. Po obsáhlých jednáních
a škrtech se dospělo k vyrovnané vari-
antě rozpočtu, předložené radě města
k jednání. Ta po dalších drobných úpra-
vách doporučila návrh projednat
v zastupitelstvu. 

Bod č. 41 přinese zásah do vzhledu
města, protože se jednalo o kácení stro-
mořadí v Zámecké ulici. Důvodem je
velmi špatný stav stromů, jak bylo kon-
statováno ve znaleckém posudku. Na
zveřejněnou zakázku došla pouze jediná
nabídka, a to od firmy ASA Praha, která
pokácí 31 stromů a 3 keře celkem za 173
tis. Kč. Součástí zakázky je odvoz dřev-
ní hmoty a úklid pozemku.

Bod č. 42 se týkal řešení pozůstalos-
ti po nájemci městského bytu v Milo-
vicích-Mladé. Předposledním jednacím
bodem byla informativní zpráva o vy-
placení odměn referentům, vedoucím
odborů, ředitelce městské knihovny
a veliteli městské policie za vykonanou
práci v roce 2006. Zprávu vzala rada
města na vědomí. V posledním bodu
rada uložila panu starostovi projednat se
starostou Milovic, aby Milovice platily
příspěvek na provoz kuchyně Eurest,
odkud je zásobován nově otevřený kom-
plex mateřských škol Sluníčko.

V závěrečné krátké diskusi se hovo-
řilo o možném uzavření horního konce
Školního náměstí pro dopravu a o plá-
nované poradě starostů správního obvo-
du. Poté pan starosta jednání rady města
ukončil. 

Pracovní schůzka zastupitelstva
města se konala 29. 11. 2006. Na rozdíl
od běžných zasedání, která jsou ze
zákona veřejná, proběhla pracovní
schůzka s vyloučením veřejnosti a měla
jediný úkol: projednat připomínky
a náměty zastupitelů k návrhu rozpočtu
města na rok 2007 tak, aby na ně mohlo

být reagováno a na veřejném zasedání
pak mohla být projednána již závěrečná
varianta. Členové zastupitelstva měli
k dispozici tištěný návrh, který „za
domácí úkol“ prostudovali. Pánové
Gregor a Šturm předložili připomínky
v písemné podobě, řada ostatních
vystoupila osobně. V diskusi se pan sta-
rosta vyjádřil ke všem připomínkám
a v závěru jednání informoval o stěžej-
ních akcích, důležitých pro město: pří-
prava výstavby Domova důchodců, pří-
prava II. etapy obchvatu města, zástav-
bová studie areálu bývalé Fruty. 

24. jednání rady města se konalo 
6. 12. 2006. V úvodní části informoval
p.místostarosta Sedláček o jednání s p.
Jaškem. Měsíční příspěvek na činnost
Manoly zůstává zatím na původní výši
12 tis. Kč. V květnu 2007 se bude pokra-
čovat v jednání, jak rozšířit dostupnost
vysílání na celé území města s případ-
nou možností připojit také varovný
a informační systém obyvatelstva. 

Dále program 24 bodů pokračoval
podle předložených materiálů. V prv-
ních třech bodech se rozdělovaly přís-
pěvky: 6 tis. Kč na výstavu obrazů
a plastik pořadatelce sl. Pavle Bořek-
Dohalské, 1,8 tis. Kč ZŠ Komenského
na ceny udělované na lyžařském výcvi-
ku, 4 tis. Kč ZŠ Hrozného na VII. ročník
běhu E. Zátopka. Body č. 4 a 5 se týka-
ly činnosti firmy Eurest ve školní jídel-
ně. Členové rady se shodli na tom, že
vzhledem k důležitosti tématu pozvou
regionálního ředitele na mimořádné jed-
nání rady dne 15. 12. 2006. V šestém
budu rada schválila umístění 2 nových
obyvatelek DPS. V bodu č. 7 byl před-
ložen Regulační plán lokality Vysoká
Mez a současně s ním i obecně závazná
vyhláška č. 4/2006; oba dokumenty
budou projednány také v zastupitelstvu.
Osmý bod se týkal návrhu p.Kubici na
vybudování „Areálu volného času
a zdraví“ na Kačíně. Rada nevyhověla
žádosti p. Kubici na odkoupení pozem-
ku od města na vybudování areálu, ale
uložila stavebnímu úřadu, aby návrh
vedl v patrnosti při zpracování nového
územního plánu města. Zbývající body
budou projednány rovněž v zastupitel-
stvu, a tak je informace zařazena dále.
Závěrečná diskuse již byla krátká a týka-
la se činnosti strážníků a parkování ve
městě. 

4. mimořádné jednání rady města
se konalo 13. 12. 2006 od 15 hodin.
Konalo se těsně před zasedáním zastupi-
telstva, do jehož programu bylo nutno
zařadit úpravu připravovaného rozpočtu
na rok 2007. V jediném projednávaném
bodu starosta města navrhl zvýšit kapi-
tálové příjmy rozpočtu o 3,8 mil. Kč,
které by mohly být získány prodejem
nemovitostí - domů v majetku města:
č.p. 151 v Litoli, č.p. 74 Na Písku a č.p.
253 Na Františku. Po delší diskusi se
rada shodla na tom, že navržené objekty
budou nabídnuty k prodeji. Na všechny
domy budou zpracovány odborné
posudky. Získané prostředky budou

použity na vybudování komunikace
V Polích (za 2,9 mil. Kč) a zbývajících
900 tis.Kč bude použito při rekonstrukci
Legionářské ulice. Ostatní drobné přesu-
ny v rozpočtu byly schváleny bez připo-
mínek. 

7. zasedání zastupitelstva města se
konalo 13. 12. 2006 od 17 hodin.
V úvo-du jednání převzal občan města,
p. Kamil Mrázek, děkovný dopis
a věcný dar za 40 bezpříspěvkových
odběrů krve a zastupitelé jej odměnili
také potleskem. Program čítal 27 bodů,
ale zastupitelstvo v plném počtu 15
členů jej zvládlo s přehledem a bez zby-
tečných průtahů. V prvních dvou
bodech se schvalovaly finanční příspěv-
ky, předjednané v radě města. Příspěvky
školám byly schváleny bez připomínek.
Kratší diskuse nastala kolem příspěvku
4 tis. Kč Spolku rodáků na poznávací
zájezd. Na dotaz, zda se nejednalo
o „nakupovací“ zájezd, odpověděl p.
Houštecký, jeden z účastníků zájezdu.
S vysvětlením bylo spokojeno 11 členů,
4 se hlasování zdrželi. Následující blok
9 bodů se týkal pozemkových záležitos-
tí a věcných břemen, zabral 20 minut,
ale nebyl opět čtenářsky zajímavý.
V bodu č. 12 se jednalo o úpravách roz-
počtu města na letošní rok. Důvodem je
zúčtování poskytnutých dotací z ústřed-
ních orgánů a skutečnost, že většina
akcí je hotová nebo se dokončuje.
Hlasování v tomto bodu proběhlo rych-
le a bez komplikací. Ty naopak nastaly
u bodu č. 13, kdy se jednalo o odkoupe-
ní 1 pozemku o výměře 471 m2

v Hrabanově od soukromého vlastníka.
Pozemek město potřebuje, aby na něm
zřídilo kanalizaci pro několik domů. To
se nelíbilo některým členům zastupitel-
stva, např. p. Mgr. Fajmon argumento-
val tím, že kanalizaci může město vybu-
dovat na cizím pozemku a dohodnout se
na věcném břemeni. Při hlasování se
projevila různost názorů: 10 hlasů bylo
pro odkoupení za kompromisní cenu
200 Kč/m2, 1 hlas proti, 4 zastupitelé se
hlasování zdrželi. Také následující 2
body se týkaly výkupu pozemků od
soukromých vlastníků, a sice pozemek
pod MŠ v Litoli a pruh lesního pozem-
ku v Borku pro výstavbu chodníku
podél Družstevní ulice. V obou přípa-
dech hlasovali všichni zastupitelé shod-
ně pro vykoupení pozemku. V bodu č.
16 bylo bez problémů schváleno slože-
ní finančního a kontrolního výboru
a oba osadní výbory. Oživení přinesl
následující bod, v němž se jednalo
o názvech 2 nových ulic. Byly navrženy
názvy „Za Koncem“ (mezi čerpací sta-
nicí, Jedličkovým sídlištěm
a Poděbradovou ulicí) a „Kap-rova“
(mezi ulicí Sojovická a Za Zámkem,
směřující ke garážím v cihelně).
Většině zastupitelů se návrhy líbily, 13
jich bylo pro, 2 se zdrželi. Bylo doporu-
čeno, aby se do této problematiky více
zapojili občané města. V bodu 
č. 18 byla na programu parkovací
a garážová stání. Vysvětlení o způsobu
výpočtu podala pí. Ing. Čížková, vedou-

cí stavebního úřadu. Její výklad zapůso-
bil, takže všech 15 členů zastupitelstva
hlasovalo, aby u bytových domů (4
a více bytů) stavebník zřídil 1,5 stání na
1 byt. Velkou diskusi vyvolal bod č. 19
- regulační plán Vysoká Mez. Paní Ing.
Čížková podrobně vysvětlila postup při
tvorbě regulačního plánu, kdy byly
dodrženy všechny zákonné kroky.
V nové lokalitě vznikne na 80 nových
rodinných domů. Diskutovalo se na
téma výstavby inženýrských sítí
a nákladů. Na rozdíl od minulosti již
není výstavba sítí povinností města, ale
stavebníci se budou na úhradě nákladů
na sítě podílet velmi výrazným způso-
bem,jako tomu bylo např. v Třešňovce.
Nakonec byl návrh regulačního plánu
schválen svorně 15 hlasy. Dvacátý bod
se týkal věcných břemen při výstavbě
energetických zařízení v ulicích Čecho-
va, Vojanova, Kpt. Jaroše a byl schválen
bez problémů, stejně jako následující 4
body: akceptování stávajícího jednacího
řádu, měsíční odměny neuvolněným
zastupitelům, rozšíření Městského
kamerového dohlížecího systému o 2
kamery v roce 2007 z dotace minister-
stva vnitra a darování nemovitostí pro
stavbu nového domova pro seniory.

Časově nejdelší byl bod č. 25, návrh
rozpočtu města na rok 2007. Pan staros-
ta Mgr. Havelka krátce shrnul postup,
jak se rozpočet tvořil. Rozpočet je
vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 165 540
tis. Kč. Vystoupení členů zastupitelstva
byla většinou souhlasná. P. Ing. Firman
ocenil vyrovnanost rozpočtu a jeho kon-
cepci, p. Mgr. Fajmon se k němu připo-
jil. P. Ing. Gregor byl spokojen s průbě-
hem pracovní schůzky, během níž se
vyjasnily sporné otázky a většina připo-
mínek byla zodpovězena. Ve vystoupení
p. Dr. Šturma byl zřejmý nesouhlas
s ustavením funkce 2. místostarosty, a to
především z finančního hlediska. Peníze
by mohly být využity např. na zpracová-
ní nových projektů. Na tuto námitku
reagovali p.starosta a člen rady p. Ing.
Šťastný, kteří prohlásili, že návratnost
investice do této funkce je již zajištěna
a opodstatněnost 2. místostarosty se
prokáže v krátké době. Konkrétní čísla
v navrženém rozpočtu nedoznala
změny, a tak při hlasování bylo 14
zastupitelů pro a 1 se zdržel. V bodu č.
26 bylo určeno, že p. Sedláček, místos-
tarosta zastupuje starostu v době jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta
nevykonává funkci. Hlasování dopadlo
ve stejném poměru, jako v bodu před-
chozím. Posledním bodem byl zápis
z finančního výboru, k němuž komentář
přednesl p. Sedláček a který zastupitel-
stvo vzalo na vědomí. Následovala dis-
kuse k obecním záležitostem, která byla
velmi obsáhlá a kvůli omezenému místu
se jí nebudeme věnovat. Na závěr jedná-
ní bylo schváleno usnesení a poté mohl
pan starosta jednání ukončit. V úplném
závěru poděkoval členům zastupitelstva
za spolupráci a popřál všem hezké pro-
žití svátků.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem 

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Pokračování ze str. 3



5

1/2007 LISTY města Lysé nad Labem

Vážení spoluobčané,
v posledním čísle Listů mě velice

zaujaly tři příspěvky, na které bych
rád reagoval. Jedná se o články
„Bývalý starosta města Lysá nad
Labem hodnotí“ mého předchůdce
Václava Houšteckého, „Logika
voleb a povolební divadélko“ Bo-
huslava Švondra a příspěvek „MOP
a Naše Lysá po volbách“. Rád bych
k těmto článkům přidal svůj komen-
tář tak, jak jsem dané věci viděl já
jako občan, vedoucí odboru správy
majetku města, předseda vítězné
politické strany a konečně i jako
nový starosta Lysé.

K příspěvku bývalého starosty
Václava Houšteckého

Hned v úvodu se pan starosta
hrdě hlásí k tomu, že se minulému
vedení města podařilo získat
finanční prostředky na výstavbu
obchvatu města. Dovolte mi,
abych zpřesnil a uvedl na pravou
míru toto tvrzení. Hlavním tahou-
nem získání finančních prostředků
pro první etapu obchvatu byl
Hynek Fajmon (ODS). On doká-
zal zajistit prostředky ze Státního
fondu dopravní infrastruktury.
Bohužel minulé vedení města
nebylo schopné přesvědčit některá
ekologická sdružení o nutnosti
a prospěšnosti této stavby. Tím
bylo zpožděno zahájení její první
etapy a reálně hrozila ztráta přislí-
bených finančních prostředků. Jen
díky úsilí pana Fajmona a našich
krajských zastupitelů Petra Ko-
peckého, Ladislava Kutíka a Jo-
sefa Ďurčanského (všichni ODS)

nebyly tyto peníze převedeny na
jinou stavbu. První etapa obchvatu
byla nakonec realizována a letos
v létě uvedena do provozu.

Co se týká akcií elektrárenské
společnosti ČEZ, je pravdou, že je
dnes nelze obchodovat, ale jejich
hodnota rozhodně není nulová.
ČEZ pravidelně vyplácí dividendy
a hodnota těchto akcií neustále
roste.

Získávání dotací z Evropské
unie je činnost jistě chvályhodná,
nicméně podívejme se na účelnost
a přínos jediné takto financované
investice v našem městě. Město
zatížilo svůj rozpočet dluhem ve
výši 13 milionů korun, aby zajisti-
lo spolufinancování stavby. Za to
získali občané Lysé novou komu-
nikaci s perfektní infrastrukturou
ovšem mimo zastavěné území
města, a tak ji zatím nikdo nevyu-
žívá. Tato komunikace nezhodno-
tila městské pozemky, ale pozem-
ky soukromých vlastníků, kteří na
její výstavbu nepřispěli žádnými
penězi, ale mnohdy naopak žádali
vysoké sumy za odprodej pozem-
ků potřebných pro její výstavbu.
Komunikace měla odvést těžkou
dopravu z Masarykovy ulice.
Vzhledem k neexistujícímu napo-
jení velkých průmyslových spo-
lečností v této lokalitě na novou
komunikaci k tomu do dnešního
dne nedošlo.

K příspěvku Bohuslava Švondra
Článek je typickou ukázkou

politiky Komunistické strany

Čech a Moravy, která si stále 
neuvědomuje, že žijeme v demo-
kratickém státě a výsledky voleb
jsou svobodným rozhodnutím
občanů města a nikoli diktátem
několika stranických soudruhů. Je
potom na odpovědnosti zvolených
zastupitelů, jakým způsobem vyu-
žijí důvěru občanů. Dávat nové
radnici vysvědčení po čtrnácti
dnech je slušně řečeno hodně
předčasné. Při dalších komunál-
ních volbách občané zhodnotí,
zda bylo naše rozhodnutí o usta-
novení druhého uvolněného mís-
tostarosty správné.

Volební systém má pro všechna
politická uskupení stejná pravidla.
Stěžovat si na to či ono ustanovení
nemá význam. Pokud bych ale
vzal v úvahu slova pana Švondra
o počtu hlasů a přímé volbě staros-
ty, vychází mi, že preferuje větši-
nový volební systém. To znamená,
že kdo dostane nejvíc hlasů,
vyhrává. Pokud bychom teoreticky
přepočítali výsledky voleb podle
tohoto systému, obsazení zastupi-
telstva by bylo následující: ODS
10 zastupitelů, MOP 4, ČSSD 1.
Co víc by si mohl předseda místní-
ho sdružení ODS přát? Ale to jsou
kdyby a já respektuji platný voleb-
ní systém i výsledky voleb.

K příspěvku MOP a Naše Lysá
po volbách

Už jen cesta tohoto příspěvku
na stránky Listů je velice zajímává.
Přestože existuje redakční rada,
nikdo z jejích členů včetně odpo-

vědného redaktora neměl o tom, že
tento příspěvek bude v Listech
otištěn, ani ponětí. Jistě se ptáte,
jak je to možné. To Miloslav
Škoch (MOP) neváhal a bez sou-
hlasu redakční rady se mu podaři-
lo tento článek do městského zpra-
vodaje zařadit. V tiskárně tvrdil, že
k zveřejnění článku v Listech má
souhlas od odpovědného redakto-
ra, což nebyla pravda. 

Obsah článku samotného se
víceméně kryje s příspěvkem
bývalého starosty Houšteckého,
jen je více technický a „ohromuje“
nás počtem milionů a zdánlivou
přehršlí uskutečněných akcí.

Za bližší analýzu stojí odsta-
vec, kde se hovoří o zajištění 
projektové dokumentace pro
výstavbu nového domova pro
seniory. Tato dokumentace nevy-
hovuje požadavkům ministerstva
práce a sociálních věcí. Nelze ji
použít pro žádost o dotaci a kraj
musel nechat zpracovat dokumen-
taci zcela novou. Město tak neú-
čelně investovalo do projektové
dokumentace nemalou finanční
částku.

Co se povolební situace týká,
ODS vedla rozhovory se všemi
demokratickými volebními strana-
mi, které získaly podporu ve vol-
bách do zastupitelstva. Jen nikomu
nic neslibovala ani nerozdávala,
protože nebylo co. O všech
postech se teprve jednalo.

To je několik mých postřehů
k výše uvedeným článkům.

Mgr. Jiří Havelka, starosta

Výběrové řízení
na obsazení místa referenta odboru správy majetku 
Městského úřadu Lysá nad Labem v platové třídě 9 

pro výkon samosprávy.
N á s t u p :  m o ž n ý  o d  1 . 2 . 2 0 0 7

Požadujeme:
● vzdělání SŠ s maturitou nebo vyšší odbornou školu nebo VŠ 

●  schopnost řízení kolektivu
●  uživatelská znalost Word, Excel + pozitivní vztah k PC 

●  vysoká flexibilita a spolehlivost 
●  komunikativnost v jednání s lidmi 
●  pečlivost a příjemné vystupování

Přihlášku je třeba doručit do 19. 1. 2007 do podatelny Městského úřadu,
Husovo nám.23, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, buď osobně

nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu uveďte: „Výběrové řízení SM -
zaměstnání“.

Podrobnosti a potřebné náležitosti přihlášky najdete na úřední desce nebo
na stránkách města www.mestolysa.cz

K ustavujícímu zastupitelstvu
K napsání následujících řádků

jsem se rozhodl po zhlédnutí záz-
namu TV MANOLA z ustavující-
ho zasedání zastupitelstva, který
byl „mistrovsky“ sestřihán. Dále
proto, že řada občanů, kteří záz-
nam viděli, se dotazovala, proč
nikdo ze zastupitelů nenamítal ke
zřízení druhé funkce zástupce sta-
rosty.

Na tyto i další otázky o průbě-
hu a volbě vedení města na usta-
vujícím zasedání zastupitelstva
mohli občané odpověď získat
v LISTECH 12/2006 v informaci
tajemníka MěÚ ing. Miloše Dvo-
řáka a v článku pana Bohuslava
Švondra „Logika voleb a povoleb-
ní divadélko“. S jejich obsahem se
ztotožňuji. 

Je zbytečné se dál ustavujícím
zasedáním zastupitelstva zabývat
a jen věřit, že občané si LISTY
12/2006 přečetli a udělali si obrá-

zek, jaký byl jeho průběh. 
Laskavý čtenář si musí sám

odpovědět, co je pro město lepší.
Zda vedení radnice zvolené po-
měrným zastoupením podle výs-
ledků voleb bez zřizování „tra-
fiky“ a kvalitně, nebo vytvořením
účelové koalice, která bude měst-
skou pokladnu stát ročně nejméně
o 500 tisíc více, než tomu bylo
v uplynulém volebním období. Je
paradoxem, že bývalý starosta pan
Václav Houštecký, který od voličů
dostal největší počet hlasů, neměl
šanci usednout v radě města!

Místo závěru ocituji z rozhovo-
ru pro Právo bývalého starostu
Poděbrad Josefa Ďurčanského
(ODS), kde po volbách vznikla
stejná situace jako v Lysé nad
Labem: „Když jsou lidé pracovití,
tak se to dá zvládnout i ve dvou -
starostovi a místostarostovi“.

Ján Šturm, zastupitel

O Z N Á M E N Í

Vážení občané, ČEZ Prodej, s.r.o. Praha oznámil MěÚ Lysá
nad Labem, že od 2.1.2007 do 10.2.2007 bude provádět odečty
elektřiny. Odečty bude provádět paní Vojáčková.
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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 nebylo za celou zimu
nutné měnit tolik poškozených
nádob jako za dosavadní letošní
podzimní měsíce. Přitom cena
jedné nádoby se pohybuje u men-
ších nádob v řádu 650 - 1 200,-
Kč, u kontejnerů 1.100 l se jedná
o 6 000,- Kč a více. Tyto poškoze-
né nádoby vyměňuje svozová
firma doposud ve své režii.

Vzhledem k tomu, že se jedná
jednoznačně o nekázeň občanů,
kteří byli v několika informacích
upozorňováni na zákaz sypání
žhavého popela do plastových
sběrných nádob, bude se od 1. 2.
2007 vlastník objektu, u něhož
došlo k poškození nádoby žha-

vým popelem, podílet na nákla-
dech na pořízení nové nádoby
ve výši 50 - 100 % její ceny (dle
rozsahu poškození). 

Plastové nádoby s kolečky
představují pokrok ve sběru odpa-
dů díky svým výhodám, kterými
jsou např. lepší manipulace, nižší
hlučnost při vykládce, lepší
vzhled, vyšší životnost atd.

Na druhou stranu vyžadují od
uživatele jediné - respektovat, že
použitý materiál není odolný vůči
vyšším teplotám, kterých žhavý
popel dosahuje. Proto Vás při
uznání všech výhod plastových
nádob opětovně žádáme o vhod-
nou manipulaci s popelem,
který by měl být do nádob umís-
těn až po vychladnutí.

Děkujeme za spolupráci.
Město Lysá nad Labem

S E PA R AČ N Í  DV Ů R
Celoročně kromě nedělí a svátků je otevřen Separační dvůr pro ty,

kteří nechtějí čekat na termín přistavení kontejneru dle rozpisu. Lze zde
odkládat veškerý odpad ve vytříděném stavu pro občany zdarma. 
Živnostníci, kteří nemají smlouvu s městem o likvidaci odpadu, za úpla-
tu. Separační dvůr je stále umístěn v ul. Pivovarská naproti Hasičské
zbrojnici. O případných změnách budou občané včas informováni.
Provozní doba:
Po: 9:00 - 12:00 13:00  -  17:00
St: 9:00 - 12:00 13:00  -  17:00
So: 9:00 - 12:00

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

Ovčák - č. 28
- fena, 3 roky, barva zlatá, kamarád-

ský, vhodný k dětem

Kříženec vlčáka č. 56
- pes, 5 let, černý s pálením, kamarád-

ský, vhodný ke starším lidem

Kříženec něm. ovčáka a pitbula 
č. 60
- pes, 2 roky, barva černá, přátelský,

vhodný na zahradu

Město Lysá nad Labem by rádo
touto cestou poděkovalo všem dob-
rým lidem, kteří se ujali našich opuš-
těných pejsků.  Seznam čtyřnohých
kamarádů nalezených v okolí města

najdete 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. Hrabanov č. p. 535,
tel. 325 551 221, nebo na tel. 723 342
174 p. Čápová. V útulku jsou umístěni
i pejsci z jiných měst a obcí. Můžete si
je přijít prohlédnout. Doba pro návště-
vy 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 pej-
ska z útulku, jsou osvobozeni z platby
(roční poplatek za psa) po dobu dvou
let. MěÚ Lysá n. L. děkuje všem obča-
nům, kteří projeví zájem o naše opuš-
těné pejsky.

Za odbor SM B. Černá

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

Informace k likvidaci vánočních stromečků:
Vážení občané,
žádáme Vás o odkládání stromečků po vánočních svát-

cích na stanoviště kontejnerů. Z těchto míst budou postup-
ně likvidovány. Děkujeme!

odbor SM

Recyklovatelný odpad
Vážení občané,
chtěli bychom Vás informovat o

systému svozu tříděného odpadu a
zpětného odběru a recyklaci odpadů z
obalů uskutečňovaného na území
města Lysá nad Labem.

Celý systém je uskutečňován odbo-
rem správy majetku MěÚ Lysá nad
Labem. Svoz a dotřídění odpadů z
obalů zajišťuje firma A.S.A.spol.s.r.o.
Praha. Dle množství vytříděného
odpadu za dané čtvrtletí v Lysé nad
Labem přispívá firma EKO-KOM,a.s.
Praha Městu Lysá nad Labem finanční
částkou.

Touto cestou Vám opět poskytuje-
me potřebné informace týkající se
svozu (sběru) tříděného odpadu (plast,
papír, sklo).
1. Na využití odpadu i jeho množství

myslet při nákupech. Vybírat recyk-
lovatelný obal, vhodné množství a
sledovat i univerzálnost výrobku.

2. Roztřídit odpad hned z domácnosti,
ze zahrady, půdy i sklepa na ty suro-
viny, které lze využít, a k využití je
poskytnout tím, že je uložíme na
stanovené místo do příslušného
barevného kontejneru (ŽLUTÝ -
PLAST, MODRÝ - PAPÍR,
ZELENÝ - SKLO).

Barva a vyznačení sběrných nádob
na tříděný odpad

Barva sběrných nádob slouží pro
rozlišení složek odpadu, které je možno
do sběrných nádob odložit.
1. barva modrá - sběrné nádoby na
papír

CO LZE UKLÁDAT? - noviny,
časopisy, reklamní letáky, krabice,
lepenka, kartony, kancelářský papír a
sešity

NEPATŘÍ! - mokrý, mastný, nebo
jinak znečištěný papír
2. barva zelená - sběrné nádoby na
sklo

CO LZE UKLÁDAT? - láhve od
nápojů, skleněné nádoby, tabulové
sklo

NEPATŘÍ ! - porcelán, keramika,
autosklo, drátěné sklo a zrcadla
3. barva žlutá - sběrné nádoby na
plast

CO LZE UKLÁDAT? - kelímky od
jogurtů, krabičky od pokrmových
tuků, plastové nádoby a lahve, PET
lahve (od nápojů) , sáčky, fólie, výrob-
ky z plastů, polystyren

NEPATŘÍ ! - plastové trubky a
podlahové krytiny

Nádoby na tříděný odpad jsou
vyváženy v tomto cyklu:
Plast - 1 x týdně (Po) počet nádob -
49 ks
Papír - 1 x týdně (Čt) počet nádob -
27 ks 
Sklo - 2 x měsíc (St)
počet nádob - 26 ks

Prosíme občany touto cestou, aby
využívali nádoby na tříděný odpad a
nevhazovali plast, papír a sklo do
nádob na komunální odpad a naopak.
Odbor správy majetku děkuje za spo-
lupráci při využívání recyklovatelného
odpadu v našem městě.

odbor SM

Plán čistoty města 
pro rok 2007

Strojové čištění komunikací v roce
2007, které provede firma  dle výběro-
vého řízení, které proběhne začátkem
roku 2007. Prosíme občany města, aby
svými vozy ve dnech strojového
zametání neparkovali na daných
komunikacích.

Strojové čištění komunikací pro-
běhne v Lysé nad Labem v těchto
dnech:

l. plán: Husovo nám., nám. B.
Hrozného, Masarykova, Sokolská, Pi-
vovarská, Legionářská, 28. října, Za-
hradní, Šafaříkova, Smetanova, 9.
května, Čapkova, Čechova, Riegrova,
Alešova, Blahoslavova, Tyršova, Na
Františku, Vodákova, Raisova, Havlíč-
kovo nám., Braunova, U Braňky, Ho-
řejší, Husova, Palackého, Krátká,
Lidická, Na Brůdku, Kollárova, Nová,
Vrchlického, Ve Vilách 

2. plán: Husovo nám., nám. B.
Hrozného, Masarykova, Sokolská,

Pivovarská, Smetanova, 9. května, Čap-
kova, Dvořákova, Kpt. Jaroše, Vojano-
va, U Křížku, Máchova, Dvorecká, Na
Mlíčníku, U Stadionu, Brigádnická,
Růžová, Za Koncem, Klicperova, Sku-
pova, Na Zemské stezce, Brožíkova,
U Nové hospody, Dukelská, Olbrach-
tova, Nerudova, B. Němcové, Fibicho-
va, Tylova, Švermova - celá pouze 2 x
v roce (červenec, říjen)

3. plán: Husovo nám., nám. B.
Hrozného, Masarykova, Sokolská, Pi-
vovarská, Legionářská, 28. října, Za-
hradní, Šafaříkova, Smetanova, 9.
května, Čapkova, Čechova, Zámecká,
Žižkova, Komenského, Ve Skále, Res-
slova, Průběžná, Okružní, Luční, Tře-
bízského, Šmeralova, Škrétova, Máne-
sova, Veleslavínova, Na Písku, Školní
nám., Přemyslova, Okrsek.

Byšičky - čištění komunikací v mě-
síci dubnu a srpnu

odbor SM

duben květen červen červenec

zametání 1.4.2007 13.5.2007 3.6.2007 8.7.2007 
města 1. plán 3. plán 1. plán 3. plán               

+ Byšičky 17.6.2007 22.7.2007           
22.4.2007 2.plán 1. plán
2. plán + celá Švermova + Byšičky

srpen září říjen 

zametání 12.8.2007 23.9.2007 14.10.2007
města 2. plán 1. plán 2. plán + celá Švermova

26.8.2007 28.10.2007
3. plán 3. plán
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Zimní údržba silnic

Vznikly další návrhy 
na úpravu Husova náměstí

V pořadí již druhou veřejnou bese-
du na téma Úprava Husova náměstí
připravil Spolek pro rozvoj města Lysá
nad Labem. Na 30 občanů se sešlo
v pondělí 11. prosince ve večerních
hodinách v restauraci Gurmán, kde
inženýrka Ivana Řeháková prezentova-
la několik svých návrhů možné úpravy
náměstí.

V úvodu svého vystoupení poslu-
chače stručně seznámila s minulostí
Husova náměstí, které dnešní rozměry
a lichoběžníkový tvar získalo až
v době I. republiky. Výsadba ve
východní části je rovněž prvorepubli-
kového původu - duby a topoly -
později doplněná další většinou
nevhodnou výsadbou. Architektonicky
cenná je budova radnice a typicky
prvorepubliková zástavba na jižní stra-
ně náměstí. Zpevněná plocha je nyní
využívána jako parkoviště a neplní

původní funkci veřejnou, shromažďo-
vací či komunikační.

V další části architektka Řeháková
představila 5 variant možného řešení
plochy náměstí. Všechny počítají
s vytěsněním parkoviště z centrální plo-
chy náměstí, s výsadbou stromů s pod-
chozí výškou koruny, vodním prvkem
a menším shromaždištěm. S jednotlivý-
mi variantami i celou prezentací se
můžete seznámit na www.kasnalysa.cz.

V následující diskusi někteří z hostů
uvítali více zeleně v ploše náměstí
a řešení, které přináší vznik vícefunkč-
ního náměstí jako prostoru reprezenta-
tivního a shromažďovacího, který
umožňuje odpočinek i společenské
akce typu Přivítání adventu. Jiní deba-
tující upozornili na skutečnost, že
některé z navržených variant nedosta-
tečně respektují všechny současné
trasy chodců, nebo se obávali nedostat-
ku parkovacích míst v centru města.

Setkání, které po celou dobu mode-
roval předseda Spolku pro rozvoj
města Lysá nad Labem Vladislav
Šťastný, skončilo po více než dvou
hodinách.

Petr Kopecký

S navrženými variantami
řešení plochy Husova náměstí

i celou prezentací Ing. Ivany Řehákové
se můžete seznámit na www.kasnalysa.cz

Ing. Ivana Řeháková představila své návr-
hy možného řešení Husova náměstí.

Foto Petr Kopecký

Městská policie a Městský úřad Lysá nad Labem,
odbor školství a kultury a odbor sociálních věcí vyhlašují

soutěž 

„NEJLEPŠÍ 
SLOHOVÁ PRÁCE“

pro žáky II. stupně ZŠ a studenty Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště a Obchodní akademie 

v Lysé nad Labem. 

Témata prací jsou:

1) pro II. stupeň ZŠ:

a) Grafity v Lysé nad Labem

b) Mládež a využití volného času v Lysé nad Labem

2) pro OA a SOŠ a SOU:

a) Moje zkušenosti s drogovou scénou v Lysé nad Labem

b) Využití volného času jako prevence proti negativním

jevům ve společnosti

Práce mohou být sepsány libovolnou formou na papír A4
podepsaný jménem a příjmením. Dále zde bude uvedena
škola, kterou autor navštěvuje. Nejlepší práce budou vyhodno-
ceny v březnu 2007, autoři budou odměněni věcnou cenou.
Práce zasílejte do 28. 2. 2007 na Odbor školství a kultury při
MěÚ Lysá nad Labem.
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Blahopřejeme
Citát: „Štěstí je pouze láska. A láskou štěstí.“

Adalbert von Chamisso

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

v měsíci prosinci

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
paní Vlasta Hlaváčková
paní Anna Tykvová
paní Věra Jelínková
paní Marie Fidrantová
pan Jaroslav Houštecký
pan František Ježek
pan Evžen Rychta
pan Karel Nápravník

85 let
pan Jaroslav Krejza

91 let
pan Jiří Bohata

92 let
paní Ludmila Kadlecová
pan Jaroslav Müller

96 let
paní Marie Pokorná

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

3.1. Kurz drátování
16.30 hod. v Městské knihovně

12.-14.1. Výstava Náš chovatel 2007 
Výstaviště

15.1. Tvořivé odpoledne
16.00 hod. v Městské knihovně

17.1. Kurz drátování
16.30 hod. v Městské knihovně

20.1. III. reprezentační ples města
Výstaviště 

29.1. Tvořivé odpoledne
16.00 hod. v Městské knihovně

31.1. Kurz drátování
16.30 hod. v Městské knihovně

3.2. Výlet dětí do „Ledové Prahy“
Pořádá Klub dobré zprávy

6.2. Toulky českou minulostí  
Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
v 16.30 hod. v Městské knihovně

8.-11.2. Výstava Řemesla - Sklo 2007 
Výstaviště

12.2. Tvořivé odpoledne
16.00 hod. v Městské knihovně

14.2. Kurz drátování
16.30 hod. v Městské knihovně

26.2. Tvořivé odpoledne
16.00 hod. v Městské knihovně

28.2. Kurz drátování
16.30 hod. v Městské knihovně

6.3. Toulky českou minulostí  
Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
v 16.30 hod v Městské knihovně

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

na www.otomtoje.cz.

Vítání občánků
Mezi občany našeho města byly 

dne 7. 12. 2006 přivítány tyto děti:

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

Romana Nováková, odbor kultury

Magdalena Hanke
Tereza Švástová

Kateřina Vydrová
Jan a Jaromír Vávrovi

Marek Budňák
Josef Václav Haken

Karolína Muchová
Aneta Bäumeltová

Michal Patrick Brunclík
Jonáš Doležel

Barbora Zajíčková

KINO, DVD 
PŮJČOVNA, 
CAFÉ BAR

PROGRAM LEDEN
Kino Café Bar HOGO FOGO

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

otevřeno st-so 18:00-24:00,
ne 15:00-22:00 

L E D E N

čt 25.1. - 20:00 FILM
POTOMCI LIDÍ 

Planeta Země, rok 2027. Už devatenáct 
let se nenarodilo jediné dítě. Svět podléhá

beznaději a anarchii a po čím dál 
zoufalejších pokusech o nalezení 

a odstranění příčiny neplodnosti lidstva 
už jen čeká na zázrak.

pá 26.1. - 20:00 FILM
BORAT: Nakoukání do amerycké 

kultůry na obědnávku slavnoj 
kazašskoj národu

Borat Sagdijev je šestým nejznámějším
Kazachem a nejlepším televizním reporté-

rem Kazašské státní televize, která ho vyšle
do USA, aby zde natočil dokument o této

„zemi neomezených možností“. A případně
si našel novou manželku, protože tu starou

tlustou mu znásilnil a roztrhal medvěd.

so 27.1. - 19:00 
VERNISÁŽ, KONCERT

RETRO PROSTOR 
vernisáž výstavy Pavly Bořek-Dohalské

v rámci večera zahrají: Andršt One Man
Show, Zaum, Maňana Jam

uvidíte taneční improvizaci v podání dua
Jiří Lossl, Jan Švec a dočkáte se premiéry

filmu Vábnička od Pavla Kopeckého

Na ÚNOR př ipravujeme:
čt 1.2. ODSOUZENI ZEMŘÍT

pá 2.2. PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA 
so 3.2. PRAVIDLA LŽI

MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A TANEČNÍ KLUB
DOSPĚLÝCH LYSÁ NAD LABEM

pořádají v sobotu 20. 1. 2007 na Výstavišti v Lysé nad Labem

IIIIII..  RREEPPRREEZZEENNTTAAČČNNÍÍ  PPLLEESS
MMĚĚSSTTAA  LLYYSSÁÁ  NNAADD  LLAABBEEMM

pod záštitou starosty města pana Mgr. JIŘÍHO HAVELKY

● předtančení vídeňský valčík
● ukázky latinsko - amerických tanců

● hraje O.H. BLACK BAND LITOMĚŘICE
- kapelník Antonín Černý

Předprodej vstupenek: zlatnictví TOPAZ Lysá nad Labem,
pokladna MěÚ Lysá nad Labem

Cena: 210 Kč

J s t e  s r d e č n ě  z v á n i !

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



Ekonomický projekt
na obchodní akademii

„Je mi osmnáct let, vylétám
z hnízda a chci bydlet sám. Ale
kde? A kde na to vzít?“

Tak znělo zadání jedné z úloh,
které řešily týmy složené ze stu-
dentů 3. ročníku OA Lysá
nad Labem v rámci třídenní-
ho ekonomického projektu.
Na předvánoční čas ho pro
ně připravily vyučující eko-
nomických předmětů ing. Ja-
na Tomková a ing. Věra
Rampová.

Program projektu byl
opravdu pestrý a náročný.
Kromě již zmíněného úkolu
se týmy musely vyrovnat
i s logistickou úlohou, odpovědět
na otázky vědomostního kvizu
a vyřešit křížovku o Evropské
unii. Měly na to pouhé dva dny,
protože celá středa byla věnována
prezentacím výsledků, které hod-
notila odborná komise. Palmu
vítězství si odnesl tým ve složení
Alena Hanzalová, Jana Kerdová,
Lucie Minksová a Monika Komer-
zyová.

A co na projekt říkají samotní
studenti?

„Projekt byl dobře připravený,
ale občas nás zrazovala technika.
Čas nám utíkal mnohem rychleji
než při běžné výuce,“ soudí stu-

dentky Eva Votlučková a Aneta
Neumannová

A protože nejenom učením živ
je student, ve čtvrtek 21. prosince
změřila třídní družstva svoje síly

v již tradičním vánočním turnaji
ve volejbale. V pátek se pak všich-
ni pobavili při vánočním projektu,
který připravily studentky 4.
A. Úkoly k řešení byly vskutku
záludné - rozpoznat čichem tra-
diční koření, zazpívat anglickou
vánoční píseň, dohrát započatou
scénku a zabalit vánoční dárek,
který představoval jeden z členů
týmu. Připravený materiál počítal
samozřejmě s něčím menším,
takže řešení byla opravdu origi-
nální. Vrcholem pak jistě byla pře-
kážková dráha v s příznačným
názvem Cesta za Ježíškem.

Alena Šmídová
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Beletrie pro dospělé
Fata Morgána - D. Challinor,

Vzdušné zámky - F. Michaels, Červe-
ná lilie - N. Roberts, Orlové smrti - L.
Kessler, Amblerova výstraha - R.
Ludlum, Nic není tak prosté - K.
Legátová, Slepé mapy - T. Brdečková,
Den Trifidů - J. Wyndham, Mlčení jeh-
ňátek - T. Harris, Naplněná závěť - C.
Coulter, Pošta od Mary - J. Patterson,
Lazarův jev - F. Herbert, Stíny na ost-
rově - B. Erskine, Temná hlídka - C.
Cussler

Naučná lit. pro dospělé:
Diagnostika předškoláka - J.

Klenková, Bojové techniky starověké-
ho světa - S. Anglim, V jižní Indii - P.

Jasairi, Vlasy, účesy - J. Wadeson,
Léčivé stromy a keře II. díl - P. Váňa,
Umění břišního tance - P. Coluccia,
Originální bižuterie z drátků - L. Jones

Beletrie pro děti:
Terezčiny pohádky - T. Janáčková,

Nejkrásnější báje a pověsti, Velká
kniha kocoura Vavřince - V. Faltová,
Medvídek Míša, Santa Claus - R.
Green, Lekce lásky - J. Wilson,
Popelčin valčík - J. Dědková

Naučná lit. pro děti:
Toulavá kamera pro děti - J.

Toušlová, Děti hrají divadlo - L.
Brodecká, Kniha o výtvarném umění -
R. Dickins, Vzrušující cesta časem -
Vrak, Město

DVD 
Napětí: Poseidon, Rychle a zběsile:
Tokijská jízda, Elita armády, Podsvětí
Horor: Nezvratný osud
Komedie: Ledová sklizeň, Rodinná
dovolená a jiná neštěstí

Sci-fi: Superman se vrací
Ostatní: Tristan a Isolda, Piráti
z Karibiku - Truhla mrtvého muže
Pro děti: Auta, Garfield 2, Pekelná
maturita, Tom a Jerry, Draci

Nové videokazety ve videopůjčovně

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

O
B

C
H

O
D

N
Í

A
K

A
D

E
M

IE

LYSÁ nad LABEM

Zemřel Lumír Kotačka
Tohoto rodáka z Lysé nad Labem

si bude pamatovat jen starší genera-
ce. Narodil se v roce 1927 a jeho
život byl nejen zajímavý, ale i velmi
pohnutý.

Do kvarty navštěvoval Reálné
gymnázium v Nymburku, později
absolvoval obchodní akademii. Již
v době svých studií musel překoná-
vat zdravotní problémy, neboť one-
mocněl ledvinovou chorobou. Po
třech a půl letech ji úspěšně zvládl.

Hned po roce 1945 se intenzivně
zabýval politikou, stal se i předse-
dou organizace mladých členů
Národně socialistické strany. Tato
činnost se mu pak stala osudnou
v různých peripetiích jeho života. 

Brzy po únoru 1948 byl zavřen
společně se skupinou mladých
sokolů pro údajné protistátní spik-
nutí. Uvězněn byl na zámku v Mla-
dé Boleslavi, a protože se v jeho pří-
padě nepodařilo prokázat něco sku-
tečně protistátního - za názory se
tehdy ještě nezavíralo a prefabriko-
vané politické procesy se konaly
teprve později - byl po pěti měsících
propuštěn zároveň s doporučením,

aby se odstěhoval z Lysé nad La-
bem. Tehdejší Akční výbor v Lysé
nad Labem pro něho totiž připravo-
val několikaletý tábor nucených
prací. A tak se přestěhoval do
Bynova u Děčína, kde dostal místo
účetního v tamním Koh-i-nooru.

Tam pracoval až do roku 1968.
Když začalo Pražské jaro, koketoval
opět s politikou. V době tzv. „nor-
malizace“ si na něho jako člověka
politicky nespolehlivého opět vzpo-
mněli příslušní orgánové a postarali
se o to, aby se z účetního stal úspěš-
ný dlaždič.

Po těchto zkušenostech už do
politiky po roce 1989 znovu ne-
vstoupil. Postupně se zhoršoval jeho
zdravotní stav ovlivněný i jeho dří-
vějšími osudy a po delším pobytu
v nemocnici v září 2006 zemřel. 

Na originálním parte pak stojí:
„Zemřel rodák z Lysé nad Labem,
účastník 3. odboje, držitel titulu
Nejlepší volejbalista Děčína, účetní,
přidavač, dlaždič, houbař, sparťan,
antikomunista, brácha, táta a děda.“
A můj kamarád.

Dr. Václav Král

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 3. , 17. a 31. ledna 2007

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 15. a 29. ledna 2007

od 16.00 hodin.
Kurzovné je včetně materiálu celkem 50,- Kč.

Přezůvky, nůžky a zástěru nebo staré tričko s sebou!

11

22

Besedu s paní PaedDr. Marií Kořínkovou

na téma:

Toulky českou minulostí
- Vratislav II., Soběslav I. a Vladislav II

Beseda se koná v úterý 6. února 2007 v 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 !

33
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Co jsme udělali pro životní prostředí v roce 2006 

S nadcházejícím novým rokem
je čas se ohlédnout a zhodnotit
svou činnost v roce minulém.
Městský úřad Lysá nad Labem,
odbor životního prostředí měl
v roce 2006 napilno, o čemž vás
chceme informovat prostřednic-
tvím městských Listů.

Kromě běžné činnosti vyplýva-
jící ze zákonů na úseku ochrany
životního prostředí jsme se navíc
zaměřili na praktickou ochranu
přírody, a to formou dotací.

Stalo se již pravidlem, že získá-
váme dotace na odborné ošetřová-
ní památných stromů pro jejich
vlastníky. V tomto roce jsme při-
pravili žádosti na ošetření památ-
ného jírovce u školy B. Hrozného
a skupinu čtyř lip srdčitých
v Přerově nad Labem. Ošetření
stromů v celkové hodnotě
70.210,- Kč bylo provedeno v září
a říjnu. Získaná dotace pokryla
téměř 96 % všech nákladů.

Dlouhodobě připravovanou

akcí bylo zřízení nového biocentra
na pozemku Města Lysá n. L.
v lokalitě Zadní Doubrava u silni-
ce ke Stratovu. Zde na zemědělsky
nevyužívaném pozemku bylo na
ploše 3,6 ha vysazeno v průběhu
listopadu cca 4.800 ks nových
stromků ve složení topol, vrba,
lípa, dub, javor, habr, třešeň.
Celkové náklady činily 496.208,-
Kč, přičemž dotace byla ve výši
450.000,- Kč. 

V oblasti veřejných prostran-
ství se nám podařilo pro obec
Semice získat dotaci ve výši
39.040 Kč na zpracování projektu
kompletní obnovy zeleně v Se-
micích. Ve Staré Lysé jsme na pro-
jekt obnovy návsi a obecního sadu
získali dotaci ve výši 70.000,- Kč.

Ani Město Lysá nad Labem
nevyšlo z dotací v oblasti veřej-
ných prostranství zkrátka. V prů-
běhu roku byly připraveny žádosti
na projekty k obnově ploch zeleně
v Zámecké ulici, park U Křížku
a parková plocha v Lomu.
Projekty, které budou využity
odborem správy majetku při zadá-
vání zakázek na obnovu zanedba-

ných ploch městské zeleně, jsou
současně koncepčními materiály
pro práci v této oblasti a jsou záro-
veň odborným podkladem pro
rozhodování o případném kácení
dřevin. Celková výše získaných
dotací dosáhla 113.400,- Kč.

Kromě finančních prostředků
na přímou ochranu přírody se nám
v letošním roce prvně podařilo
získat dotaci ve výši 50.000,-Kč
od Středočeského kraje na vydání
tiskového materiálu v oblasti envi-
ronmentální (ekologické) výcho-
vy. Tento materiál byl již v množ-
ství 1000 ks předán do škol
v našem správní obvodu. Nalez-
nete zde vyobrazené všechny pří-
rodní zajímavosti včetně stručné-
ho popisu.

Na konci roku 2006 můžeme
tedy s trochou radosti konstatovat,
že se nám podařilo na zlepšení
životního prostředí získat
792.650,- Kč a současně si přát
v podobném duchu pokračovat
i v roce 2007. Na závěr uvádíme,
že již nyní jsme započali s přípra-
vou dotací pro rok 2007.
Za odbor ŽP Stanislav Svoboda

Obnova zámeckého stromořadí
Na začátku roku 2006 upozor-

nilo Město Lysá nad Labem veřej-
nost na sníženou provozní bezpeč-
nost zámeckého stromořadí. K té-
to příležitosti byla v kině uspořá-
dána veřejná beseda. Zde přední
odborníci (Výzkumný ústav
okrasného zahradnictví v Průho-
nicích, Národní památkový ústav
v Praze, ARBONET Praha a Od-
bor městské zeleně Magistrátu hl.
města Prahy) seznámili přítomné
s možnostmi řešení situace.
Současně bylo veřejnosti sděleno,
že Město Lysá nad Labem uvažu-
je o kompletní obnově stromořadí.

Odboru životního prostředí se
následně podařilo získat dotaci od
Ministerstva životního prostředí
na pořízení projektové dokumen-
tace. Ta nebude řešit pouze
zámecké stromořadí, ale bude
zaměřena na veškeré plochy
v Zámecké ulici tak, aby plocha
reprezentovala město a byla
důstojným nástupním prostorem
k zámku a bývalému klášteru. 

V průběhu června zahradní
architekt Ing. Ivana Řeháková
zpracovala studii, která byla
následně připomínkována zás-
tupci Národního památkového
ústavu a Výzkumného ústavu
okrasného zahradnictví i odborem
životního prostředí. 

Koncem září byl předán kom-
pletní projekt, který obsahuje
inventarizaci a klasifikaci dřevin
spolu s návrhem nových sadových
úprav. A jaké jsou hlavní body
projektu:
- bude odkácen zbytek stromořa-

dí jírovců spolu s dalšími ne-
hodnotnými dřevinami (např.
javory u plastiky sv. Jana Nepo-
muckého)

- v rámci stavebních prací se plá-
nuje přemístění parkoviště do
jižní části plochy tak, aby vznikl
volný prostor u plastiky sv. Jana
Nepomuckého a dále ve spodní
části ulice bude instalován
obrubník tak, aby nedocházelo
k pojezdu vozidel přes kořeny
nových stromů

- do pásů pro výsadbu stromů
bude uložena automatická zá-
vlaha

- na místo jírovců bude vysazeno
do trojsponu 15 m cekem 28 ks
lípy velkolisté o min. obvodu
kmene 14-16 cm

- za pokácené javory u plastiky
sv. Jana Nepomuckého budou
vysazeny nové 2 ks javoru mléč
o min. obvodu kmene 14-16 cm

- je navržena instalace nového
mobiliáře (lavičky a odpadkové
koše)

- bude nově založen trávník.

K navrženému druhu stromů
bychom rádi uvedli, že jsme
všichni odpovědně posuzovali
výběr vhodného druhu, protože
jsme si vědomi dlouhověkosti
stromů. Zvažovány byly okolnosti
kulturně historické, provozní a es-
tetické. Nakonec jsme se přikloni-
li k výběru lípy velkolisté, a to
z těchto důvodů:
- lípa velkolistá je tradičně vysa-

zovaný strom v historických
městech

- je stromem domácím, a tedy
přizpůsobilý ke stanovištním
podmínkám

- velikostně strom odpovídá pro-
storovým parametrům uličního

prostoru
- oproti původnímu jírovci není

pravidelně poškozován klíněn-
kou jírovcovou ani jinými škůd-
ci nebo chorobami

- z domácích lip má největší
svěže zelený list, a je tedy veli-
kostí listu bližší původním jírov-
cům

- roste poměrně rychle
- je medonosná.

K výše uvedenému záměru
ještě uvádíme, že provedení
náhradní výsadby dřevin je stano-
veno do 31. 12. 2007 a celá akce
bude ve výši cca 1 mil. Kč.

Za odbor SM Blanka Černá
Za odbor ŽP Stanislav Svoboda
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Základní škola Semice 
- škola pro život

Chtěl bych Vám představit naší
semickou školu.

Učíme podle vzdělávacího pro-
gramu základní školy a pro příští
školní rok připravujeme svůj škol-
ní vzdělávací program. V čem
nastane změna? Škola bude lepší,
přátelštější k žákovi a efektivnější.
My zatím učíme stejně, nebo
skoro stejně jako od dob Marie
Terezie. A proto jsem přesvědčen,
že ke změnám ve výuce již dávno
dozrál čas. Tak jak jsme si napsali
do našeho školního kolektivu:
„Chceme navést mladé lidi k uče-
ní od života, chceme je naučit, aby
se vedli sami a uměli se o sebe
postarat a nečekali na pomoc ji-
ných a na různé sociální jistoty.“

Výhodou naší školy je, že
máme ve třídách méně žáků, kte-
rým se pak učitelé mohou více
a důkladněji věnovat. Naši učitelé
jsou odborně zdatní, dále se vzdě-
lávají ve svém oboru, například
také ve znalostech práce s počíta-
čem a v jazykových znalostech-
studují Aj a Fj, pracují na projek-
tech ve Vv, D apod.

Ve škole se věnujeme i mimo-
školním činnostem - pracuje zde
folklorní soubor Šáteček, který
vystupuje na domácích i zahranič-
ních festivalech, např. ve Španěl-
sku, Litvě, Rusku. Aj se učí děti
již od 1. třídy. Velmi dobře pracu-
je i keramický a výtvarný kroužek
- máme i svou keramickou pec -

kroužek přírodopisný, počítačový,
literárně dramatický. Mnoho dětí
navštěvuje i fotbal - již od 1. třídy
a děvčata cvičí aerobik.

V zimě pořádáme lyžařské
kurzy, náš učitel Tv vede i nácvik
snowbordu; v létě jezdíme na
školy v přírodě a pořádáme též
fotbalová soustředění. S našimi
žáky jezdíme na exkurze, výlety,
divadla, pracujeme v Botanicusu
Ostrá, Národní galerii, Národním
muzeu, planetáriu v Praze. Chce-
me, aby si děti poznatky získané
ve škole dále rozšiřovaly, aby
výuka byla pestrá a žáky bavila.

Výsledky své práce vidíme,
když se naši žáci úspěšně uplatňu-
jí v dalším životě, na středních
školách, učilištích, ale také jako
úspěšní sportovci.

Proto jsme přesvědčení, že
děláme svou práci dobře, a máme
z ní radost. Budeme rádi, když
v naší škole přivítáme děti nejen
ze Semic, ale i z okolních obcí.
Autobusové spojení k nám je
výborné. O malé děti se po vyučo-
vání postará naše ŠD - po dohodě
s rodiči až do 17 hod. odpoledne.
Také stravování v naší školní
jídelně je velmi dobré a za rozum-
nou cenu. Školu postupně rekon-
struujeme a modernizujeme. Děti
zde mají velmi dobré podmínky
pro výuku i pro mimoškolní čin-
nosti.

ZŠ Semice

Poj�te s námi za zvířátky!
Vážené děti, vážení rodiče, lvíček Bedříšek Vás zve 

k  z á p i s u  d o  1 .  t ř í d y
základní školy Bedřicha Hrozného

Kdy? 15. a 16. ledna 2007 od 13,00 do
17.30 hod.
Kde? V budově Masarykovy školy

Přineste s sebou:
- platný občanský průkaz
- rodný lisí dítěte
- děti se zdravotními problémy - potvrzení 

a doporučení dětského lékaře

Náhradní termín zápisu:
23. 1. 2007 od 13.00 do 16.30 hod. (po předchozí domluvě i v kterýko-
liv jiný den)

Nabízíme:
- klidné rodinné prostředí (oddělený I. a II. stupeň)
- individuální péči
- 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 a kroužek florbalu
- interaktivní výuku pomocí nejmodernější techniky

Informace o naší škole se dozvíte také na intemetové adrese
www.zsbhroznehoxz nebo na tel. číslech 325 551 088, 325 551 302.

Zároveň Vás zveme 10. 1. 2007 od 7.45 hod.
na Den otevřených dveří v naší základní škole.

T ě š í m e  s e  n a  V á s .
Kolektiv učitelů I. stupně ZŠ B. Hrozného a paní učitelky budoucích

prvňáčků Lenka Kremlíková a Olga Škanderová

Informace o činnosti
Pedagogicko-psychologické

poradny Středočeského kraje
- odloučené pracoviště  Nymburk v ZŠ

J.Á.Komenského v Lysé nad Labem
Ve školním roce 2006/2007 je

provoz elokovaného pracoviště
i nadále zajištěn. V září zde byla
zahájena činnost psychologa
dvěma dny v týdnu a speciálního
pedagoga třemi dny v týdnu.
V měsících říjnu až listopadu zde
působil ve třech dnech v týdnu
speciální pedagog. Od října byla
také zahájena pro předškolní
a školní klienty z lysecké a milo-
vické oblasti skupinová intervenč-
ní aktivita. Setkala se s velkým
zájmem, rodičům odpadlo dojíž-
dění a dovážení dětí. Prostornou
místnost v přízemí základní školy

J. A. Komenského nám pro odpo-
lední aktivitu po dobu deseti týdnů
laskavě poskytla paní ředitelka
Mgr. Karásková.

Do poradny docházejí klienti
z předškolních zařízení za účelem
komplexních vyšetření školní při-
pravenosti, intervenčních zásahů
v případě nerovnoměrného rozvo-
je dětí. Dostavují se rodiče s cílem
pohovořit o vedení svých dětí.
V případě žáků základních škol se
řeší výukové a výchovné problé-
my ve škole, probíhá speciálně
pedagogická intervence. Za obdo-
bí září až listopad proběhlo cel-

kem 61 registrovaných výkonů,
psychologických a pedagogic-
kých, ústní konzultace s pedagogy
probíhají většinou o přestávkách,
s rodiči pak v odpoledních hodi-
nách.

Lépe je možno zmapovat dění
v mateřských školách lyseckého
i milovického regionu, realizovat
přednáškovou činnost zde i v ma-

teřském centru, snazší je kontak-
tovat školy, ověřovat individuální
plány dětí, spolupracovat s peda-
gogy.

Rodičovská veřejnost oceňuje
snazší dostupnost odborného zaří-
zení.

Za PPP SK,
odloučené pracoviště Nymburk 

PhDr. Vaňátková, vedoucí

Dne 6. 12. pořádala ZŠ B.
Hrozného v zámecké zahradě již
7. ročník běhu „Vzpomínka na
Emila Zátopka“. Závodu se
zúčastnilo celkem 131 děvčat
a chlapců ze čtyř přihlášených
škol. 

V překrásném, téměř jarním
počasí podala řada závodnic
a závodníků výborné sportovní
výkony. Rád bych ocenil bojov-

nost a nasazení těch, kteří nedo-
sáhli na stupně vítězů. Je vidět,
že i v dnešní době má sportování
mezi dětmi mnoho příznivců.

Děkuji tímto i kolegyním
a kolegům za pomoc při organi-
zaci závodu. V neposlední řadě
děkujeme Městskému úřadu
v Lysé nad Labem za finanční
příspěvek k zajištění běhu.

J. Minařík

Poděkování
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Lékařská pohotovostní služba
Tato služba je určena občanům (dětem, dorostu a dospělým) v případech náhlého onemocnění či náhlého zhoršení zdravotního stavu,

jestliže stupeň postižení nevyžaduje zásah zdravotnické záchranné služby.

Smíšené LSPP na území Středočeského kraje

Okres Adresa Telefon Provozovatel Ordinační doba Ordinační doba Náštěvní služba
po-pá so + ne + sv. (ano - ne)

Benešov Benešov, Máchova 400 
- areál nemocnice ( ZS) 317 756 355 ÚSZS SČK 17.00-22.00 08.00-22.00 ne

Beroun Beroun, Prof. Veselého, 311 622 691 ÚSZS SČK 17.00-22.00 08.00-22.00 ne
- areál nemocnice

Kladno Kladno, K nemocnici 2814 312 247 131 ÚSZS SČK 17.00-22.00 08.00-22.00 ne

Slaný - Nemocnice Slaný 312 522 222 městská nemocnice 17.00-22.00 08.00-20.00 ano

Kolín Kolín, Žižkova 146
- areál nemocnice 321 756 111 ÚSZS SČK 17.00-22.00 08.00-22.00 ne

Kostelec n. Č. Lesy
Kutnohorská 581 321 679 777 ÚSZS SČK - 08.00-22.00 ne

Kutná Hora Kutná Hora, Vojtěšská 678 
areál ZS 327 514 033 ÚSZS SČK 17.00-22.00 08.00-22.00 ne

Mělník Mělník, Bezručova 3409 
- areál ZS 315 623 197 ÚSZS SČK 17.00-22.00 08.00-22.00 ne

Kralupy n/Vltavou 315 722 855 nemocnice 17.00-22.00 08.00-22.00 ne
- nemocnice

Mladá Boleslav Mladá Boleslav, 326 706 029 ÚSZS SČK 17.00-07.00 08.00-22.00 ne
Laurinova 333 - areál ZS

Nymburk Nymburk, Smetanova 55 
- areál ZS 325 518 111 ÚSZS SČK 17.00-22.00 08.00-22.00 ne

Městec Králové, 325 643 155 ÚSZS SČK 17.00-08.00 08.00-22.00 ne
Dr. Beneše 343

Praha-východ Říčany, 323 602 611 ÚSZS SČK 17.00-22.00 08.00-22.00 ne
Komenského nám. 1910 
- areál ZS

Praha-západ Řevnice, Mařákova 321 257 721 555 Transhospital 19.00-22.00 08.00-22.00 ne

Příbram Příbram, Tř. Osvobození 387 
- II. poliklinika 318 494 903 ÚSZS SČK 17.00-22.00 08.00-22.00 ne

Rakovník Rakovník, 313 512 645 ÚSZS SČK 17.00
Dukelských hrdinů 200/II 
- areál nemocnice - ZS

LSPP pro děti a dorost na území Středočeského kraje

Okres Adresa Provozovatel Telefon Ordinační doba Ordinační doba
po - pá so + ne + sv.

Kolín Kolín - Žižkova 146,
areál nemocnice Obl. nemocnice Kolín, a.s. 321 756 111
- dětské oddělení 321 756 410 17.00-22.00 08.00-22.00

Ml. Boleslav Ml. Boleslav, Obl. nemocnice Ml.Boleslav, a.s. 326 742 717 17.00-22.00 08.00-22.00
B. Němcové 452, areál 
nemocnice - dětské oddělení

Při akutním ohrožení života
volat rychlou záchrannou pomoc č. 155
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Neregistrovaní pacienti si musí vyhledat v naší oblasti akutní lékař-
skou péči, tak jako jiní občané tohoto kraje, viz výše. Lékař není sociál-
ní institucí a nemůže zajišťovat dopravu pacienta na vyšetření, pokud
k tomu nejsou zvlášť závažné důvody. Každý lékařský výkon, který musí
zdravotní pojišťovna proplácet, je bedlivě sledován a lékař ho musí umět
zdůvodnit. Kromě toho každý praktický lékař má nastaveny limity na

výkony a na léčiva, které nesmí překročit, jinak je zdravotní pojišťovnou
sankcionován. Tato pravidla si praktičtí lékaři ani zdravotní pojišťovny
nevymysleli, jsou daná zákonem a patřičnými vyhláškami a je nutno je
respektovat. Bohužel z tohoto systému vypadl pacient. Takže ten se často
domnívá, že se ho to netýká a „užívá si zdravotní péče“ - mění lékaře,
střídá specialisty, vynucuje si vyšetření, požaduje napsání léků, které pak
neužívá. Zbytečně a příliš často navštěvuje lékaře - proč ne, když to on
neplatí, sankce za takového „dobrého pacienta“ obdrží právě jeho prak-
tický lékař. Naštěstí takových pacientů není většina, ale ti co jsou, doká-
ží lékaři život pěkně znepříjemnit. O tom by mohl každý z nás vyprávět...
Od ledna letošního roku jsou pro lékaře a všechny poskytovatele zdra-
votní péče nastaveny ještě tvrdší pravidla. Zdravotní péče je tedy v naší
oblasti zajištěna tak jako jinde v republice. Naši registrovaní pacienti jsou
na tom o něco lépe díky soukromé aktivitě výše jmenovaných lékařů, ale
ta nemůže být zneužívána.                                MUDr. Jana Matasová

Z U B N Í  O R D I N A C E
na poliklinice „Parník“ v Praze 14 - Černý most

registruje nové pacienty.

Tel.: 281 913 093

Akutní ošetření po ordinačních hodinách v oblasti Lysá nad Labem-Milovice je mimo to ještě zajištěno,

ale pouze pro registrované dětské pacienty těchto lékařů:
MUDr. Dáňová MUDr. Dalecký, MUDr. Čerňanská, MUDr. Chocholová, MUDr. Matasová,

dle měsíčního rozpisu, který vychází pravidelně v lyských Listech, milovickém Echu. Informaci o zástupech občané dostanou
též na Městské policii v Lysé nad Labem tel.: 325 552 065 či na internetu www.webpark.cz/matasova

Pro registrované pacienty těchto lékařů:
MUDr. Čerňanská / mobil: 602 830 242

MUDr. Dáňová / mobil: 728 234 392
MUDr. Dalecký

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

Po 1.1. MUDr. Čerňanská
Út 2.1. MUDr. Matasová
St 3.1. MUDr. Chocholová
Čt 4.1. MUDr. Dáňová
Pá 5.1. MUDr. Dáňová
So 6.1. MUDr. Chocholová
Ne 7.1. MUDr. Chocholová
Po 8.1. MUDr. Čerňanská
Út 9.1. MUDr. Matasová
St 10.1. MUDr. Chocholová
Čt 11.1. MUDr. Dáňová
Pá 12.1. MUDr. Chocholová
So 13.1. MUDr. Čerňanská
Ne 14.1. MUDr. Čerňanská
Po 15.1. MUDr. Čerňanská
Út 16.1. MUDr. Matasová
St 17.1. MUDr. Chocholová
Čt 18.1. MUDr. Dáňová

Pá 19.1. MUDr. Čerňanská
So 20.1. MUDr. Matasová
Ne 21.1. MUDr. Matasová
Po 22.1. MUDr. Čerňanská
Út 23.1. MUDr. Matasová
St 24.1. MUDr. Chocholová
Čt 25.1. MUDr. Dáňová
Pá 26.1. MUDr. Matasová
So 27.1. MUDr. Dáňová
Ne 28.1. MUDr. Dáňová
Po 29.1. MUDr. Čerňanská
Út 30.1. MUDr. Čerňanská
St 31.1. MUDr. Chocholová
Čt 1.2. MUDr. Dáňová
Pá 2.2. MUDr. Pokorná
So 3.2. MUDr. Chocholová
Ne 4.2. MUDr. Chocholová

Leden 2007

Zástupy těchto praktických 
lékařů pro děti a dorost:

MUDr. Čerňanská, MUDr. Daleký, MUDr. Dáňová,
MUDr. Chocholová, MUDr. Matasová

Od 1. ledna 2007 budou zástupy těchto lékařů pouze konzul-
tační službou po telefonu. Ve všední dny od 17.00 do 22.00 hodin,
v sobotu - neděli a ve svátek od 8.00 do 20.00 hodin. K této změně
jsme museli přistoupit z personálně - organizačních důvodů.
Velká část našich pacientů si na takovou komunikaci stejně již
zvykla a využívá ji více, než osobní návštěvy.

Základní orientace 
ve zdravotnických službách

Úloha kraje při výkonu zdravotní
péče

V souvislosti s ukončením činnos-
ti okresních úřadů přešel, s odkazem
na přísl. ustanovení zákona č. 320 /
2002 Sb., výkon státní správy v ob-
lasti poskytování zdravotní péče na
kraje.
Úloha obce při výkonu zdravotní
péče

Obce v oblasti zdravotní péče plní
vedle zřizovatelské funkce u zdravot-
nických zařízení úkoly na úseku
ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi, v přenesené působ-
nosti především projednávají pře-
stupky na úseku ochrany před alko-
holismem a jinými toxikomaniemi
a správní delikty dle z. 37/1989 Sb.,
obce s rozšířenou působností zabez-
pečují výrobu a distribuci receptů
a žádanek s modrým pruhem. 
Jaké máte možnosti?

l. Využití svého praktického
lékaře pro dospělé, praktického
lékaře pro děti a dorost, praktické-
ho zubního lékaře, praktického
ženského lékaře 

Na tohoto lékaře se můžete obra-
cet v ordinační době lékaře - seznam
lékařů a jejich ordinační doby je zve-
řejněn na www.mestolysa, informace
o městě - zdraví.

Právem registrovaných pacientů je
vyžadování péče praktických lékařů
v plném rozsahu, tedy i formou
návštěvní služby.

2. LSPP, tzv. pohotovost - sídlí
v Nymburce v Obecním domě,
ulice Smetanova 55. 

Ordinační doba ve všední dny od
17 do 22.00 hodin, sobota ,neděle,
svátky od 8 do 22.00 hodin, neposky-
tuje návštěvní službu.

Ošetřuje méně naléhavé případy,
musíte se dopravit vlastní dopravou.

3. Místa, kam se mohou pacien-
ti obracet místo pohotovosti:

RZS - život ohrožující a náhle
vzniklé akutní stavy - záchranná
služba prostřednictvím linky 155,
jedná se o nepřetržitý provoz -
dojezd do místa zásahu je 15
minut. 

Pouze k pacientovi vyjíždí, nelze
navštívit stanoviště RZS, volat může-
te při náhle vzniklých akutních
a život ohrožujících stavech. 

4. Ostatní možnosti 
I nadále je možné obracet se na

příjmová oddělení nemocnic, kde se
o pacienty mohou postarat 24 hodin
denně.

Květuše Tobiášová, vedoucí 
odboru sociálního a zdravotního

Městský úřad Lysá n. L. 

Omezený provoz na odboru sociálním a zdravot-
ním v lednu a únoru 2007

Od 1.1.2007 nabudou účinnosti zákony o hmotné nouzi a sociálních služ-
bách. Dosud platné agendy doznají zcela zásadních změn. Ministerstvo práce a
sociálních věcí poskytlo všem sociálním odborům v celé ČR nové počítačové
vybavení včetně nových programů. Stinnou stránkou je to, že veškeré údaje o
klientech je třeba znovu od začátku zadat do počítače. To bude klást mimořád-
né nároky na referentky. Omlouváme se, že v průběhu ledna a února 2007
nebudeme klienty vyřizovat každý den, jako tomu bylo v letech minulých. Od
2. 1. 2007 do 28.2.2007  bude odbor sociální a zdravotní přístupný pouze v
úředních dnech, t.j. v pondělí a ve středu od 7.00 - 11.30 , od 12.00 - 18. 00
hodin. Prosíme naše klienty, aby využívali těchto dvou úředních dnů. V ostat-
ní dny  žádáme veřejnost o pochopení, že se jim referentky nebudou moci
věnovat, protože budou zadávat údaje do databáze. Předpokládáme, že se s
tímto náročným úkolem vyrovnáme do konce února. 

Ještě jednou děkujeme za pochopení.
Tobiášová Květuše, vedoucí odboru SaZ
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Co mě potěšilo

Opět jsme všichni o rok starší.
Slunce se k nám počíná vracet,
dny se prodlužují a většina z nás
se těší na jaro a svěží jarní zeleň,
kterou pookřejí oči i mysl.
S novým rokem je však také třeba
bilancovat, co jsme v tom minu-
lém pro ten krásnější svět kolem
nás udělali.

Před téměř dvěma lety jsem si
v Listech v článku „Co mě trápí“
stěžoval, že i v našem městě více
stromů kácí, než vysazuje. To
však již dnes není pravda. A proto-
že minulé vedení města zhodnoti-
lo výsadbu nové zeleně v městě
jednou, málo říkající větou, pova-
žuji za vhodné uvést věci na pra-
vou míru. Bude to i spravedlivé.
Stromy rostou desítky či stovky
let, proto jejich výsadba je rozum-
nou a velmi potřebnou investicí do
budoucna. Možná jednou z nejdů-
ležitějších.

Pokusím se stručně popsat, co
bylo v této věci loni vykonáno.
Připouštím, že nebude můj výčet

asi úplný.
Zřejmě největší
investicí byla
výsadba 4 762
kusů stromků
při silnici do
S t r a t o v a .
Vysázen zde
byl dub letní,
lípa srdčitá,
habr obecný,
topol, vrba bílá
a třešeň. To
bude základ
b io k o r id o r u ,

který v budoucnu naváže pokračo-
váním na strahovském katastru.
Výborná myšlenka!

Podél cesty k Velasu byla vysá-
zena alej modřínu opadavého,
v Raisově ulici dřín obecný, sever-
ní strana ulice Poděbradovy byla
ozeleněna alejí šeříku obecného,
parkoviště za městským úřadem
zkrášlí platany a sakury, Křižíkovu
ulici lípy, Husovu habry.

Slavnostní rámec měla výsadba
pěti lip v Hrabanově. Jsou to lípy
vzácné, výpěstky z památných lip,
například té ze Staré Lysé, jak je
nádherně připomněl v televizi pan
Munzar. Jsou zasvěceny králov-
nám, které měly vztah k našemu
městu, Emě Burgundské, Kunhutě
Švabské, Gutě Habsburské, Elišce
Přemyslovně a Anně Svídnické.
Osobně jim požehnal pan kardinál
Vlk.

Krásné je, že v tomto bohuli-
bém díle hodlá město pokračovat
i nadále, ať již jde o ulice
Zámeckou, Masarykovu, Husovo

náměstí a mnohé další.
Dík za to patří odboru životní-

ho prostředí a zejména panu
Ing. Stanislavu Svobodovi, který
je hybným motorem všech uvede-

ných akcí.
Svou iniciativu
v tomto směru
n e v ě n u j e
jenom městu,
ale i ostatním
obcím v rámci
Lysého regio-
nu. Jeho aktivi-
ty ve městě se
uplatňují i dal-
ších směrech,
mimo rámec
jeho profese
a služebních
p o v i n n o s t í .

Moc mu za to děkuji. Je mi jen
líto, že mu nikdo z minulého vede-
ní města, například při výsadbě
oněch památných lip na

H r a b a n o v ě ,
veřejně nepo-
děkoval. Jemu
zde patřila nej-
větší zásluha.
Věřím, že nové
vedení to
ocení. 

Václav
Mrkvička,
o.s. Lyský

region 
a odbor sprá-

vy majetku
města

Česká spořitelna
Ač žiju v Milovicích řadu let,

doteď jsem ze zvyku využívala
služeb České spořitelny v Čeláko-
vicích. Dnes ale pospíchám, proto
zvednu telefon a zjišťuji, zda
mohu v pobočce v Lysé vyřídit
několik plateb. Do telefonu se mi
ozve příjemný ženský hlas.
Dozvím se, co potřebuji, navíc
ještě několik dalších informací.

Do budovy České spořitelny
v Lysé nad Labem jsem se podíva-
la úplně poprvé. U většiny veřej-
ných budov jsem zvyklá zápasit
s dveřmi, kterými je třeba ve
vhodnou chvíli vtlačit kočárek
a starší ťapající dceru. Tady je
však situace naprosto jiná.
Automatické otevírání dveří mi
velmi usnadnilo nájezd s kočár-
kem. Následuje točitá zatáčka po
nájezdu a další samootevírací
dveře. Hned po vstupu jsme obje-

vili dětský koutek s vkusnými
hračkami, stavebnicí i stolkem
vybaveným dětskými knížkami
a omalovánkou. Tam se hned
zabydlely obě děti. Na vyřízení
věcí jsem proto měla klid. U bez-
hotovostní přepážky mě čekalo
další milé překvapení - mladý
ochotný muž, kterého nezaskočilo
hned několik mých požadavků.

Hotovo, vyřízeno. Již jen pře-
mluvit dceru, aby po sobě uklidila
hračky, aby si měla zase příště
s čím pohrát. A že do pobočky
v Lysé rádi zajdeme i v dalším
roce, na to můžete klidně vsadit.

Děkuji za milé chování, bezba-
riérový vstup i za naprosto pří-
kladný přístup k rodinám s malý-
mi dětmi.

Příjemně prožité svátky všem
pracovníkům České spořitelny
přeje Petra Dobiášová

Dokončování výsadby „památných“ lip
Nové dříny v Raisově ulici

Stromořadí modřínů v Hrabanově

Pojďte s námi rozvíjet moderní strojírenský závod v Čelákovicích!

TOS, a.s. - tradiční výrobce obráběcích strojů -
brusek, soustruhů a ozubárenských strojů

přijme angažované a odborně zdatné spolupracovníky technických oborů na pozice:

Nabízíme: perspektivní zaměstnání s využitím moderních výrobních tech-
nologií na světové úrovni, moderní sociální zázemí, závodní stravování, 

5 týdnů dovolené, výdělek v závislosti na podaném výkonu. 

Kontakt: TOS, a.s., personální oddělení, Stankovského 1892, 
250 88 Čelákovice, tel.: 326 633 213, e-mail: osobni@toscz.cz

● hlavní technolog a technolog - specia-
lista pro obrábění dílců na CNC stro-
jích

● programátor CNC strojů s využitím
CAD/CAM technologie Pro Engineer

● mistr obrobny - CNC i konveční stroje
● pracovník plánování a řízení výroby

s využitím APS systém i2 Factory
planner

● IT specialista - správce informačního
systému IFS a APS - i2

● Specialista pro systém správy nástrojů
TDM

● Seřizovač nástrojů pro CNC stroje
● obsluhy CNC obráběcích center a CNC

soustruhů
● specialista pro obsluhu CNC portálové

frézky Waldrich Coburg Multitec 2500
● vedoucího a spolupracovníky do útvaru

controllingu a kalkulací
● obchodní manager na prodej soustruhů

a ozubárenských strojů
● reklamační technik 
● specialisty do útvaru řízení jakosti,

vedoucího mezioperační i výstupní
kontroly

● pracovníky logistiky - nákup materiálu
a kooperací, vedoucí skladového hos-
podářství

● specialista pro měřicí přístroj OPTON
● specialista pro servis a údržbu CNC

strojů
● absolventy středních a vysokých tech-

nických škol do všech odborných útva-
rů společnosti

● manipulační dělníky do skladů, do
výroby a montáže
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Historie policie a četnictva v Lysé nad Labem II.
Jedny z prvních zmínek o policii

a četnictvu v Lysé nad Labem se
datují do doby Rakousko-uherské
monarchie. Zde se hovoří o tom, že
četnická stanice byla v Lysé nad
Labem zřízena 1. května 1869. 

Již 24. července 1869 píše měst-
ská rada stížnost na zdejší četnictvo:

Slavnému okresnímu výboru
v Benátkách

Zákonem Jeho Apoštolského
Veličenstva, nejm. Císaře a krále
našeho, ode dne 16. dubna 1864
byla toužebná a velevítaná samos-
práva obcím udělena. Jak dalece
tato samostatná působnost obce
zasahuje,jest vyměřeno v § 28 téhož
zákona. Dle § tohoto přísluší obci
mezi jiným i také přihlížeti k bezpeč-
nosti osoby a jmění,vykonávati poli-
cii k věcem potravním se vztahující,
pak zdravotní konati policii čelední-
ho řádu se týkající, mravní atd. Dle
závěrky § tohoto mohou se také
z vyšších příčin státních jisté práce,
místní policii příslušící v té neb oné
obci způsobem zákona vznésti na
zvláštní orgány císařské - jako jsou
tedy c.k. politické úřady a c.k. čet-
nictvo.

Za tou příčinou bezpochyby také
i v naší obci stanoviště c.k. četnictva
zřízeno bylo, kteréž by státní policii
vykonávalo a úřadu obecnímu nápo-
mocno bylo. Neníť tedy úlohou jeho,
samostatnost obce zkracovati
a neprávně obmezovati aneb snad
i zvláštní úřad v policii místní obci
příslušící, vésti. V tomto pádu byly
by v obci téměř dva obecní úřadové
a samospráva obecní byla by tím na
dvé rozdělena. Takto se to v městě
našem již delší čas děje. V úctě pode-
psaná městská rada již dlouhý čas
snášela protizákonní jednání zdejší-
ho c.k. četnického velitelství,nechá-
vajíc zkracovati sobě práva svá.
Jelikož ale c.k. četnické velitelství
obci čím dále tím více samostatnosti
ujímá, vidí se v úctě podepsaná
městská rada nucena stížnost na
takovéto počínání zdejšího c.k. čet-
nického velitelství sobě vésti. Dle
stávajících zákonů nemá c.k. četnic-
ké velitelství zajisté právo v městě
bez vědomí úřadu obecního a bez
připojení policie obecní prohlídky
vykonávati ani čeleď po domech hle-
dati, když to nevyhnutelná potřeba
anebo nebezpečí průtahu nevyžadu-
je. Zde však byly prohlídky takovéto
častěji bez vědomí úřadu obecního
a zajisté také bez vyššího rozkazu
i nevyhnutelné potřeby předsevzaty.
Jelikož se to zčásti i u vážených
občanů stalo, přišli tito, žádajíce
u úřadu obecního vysvětlení ve věci
té a naléhavše na zadostučinění na
zkrácení občanského práva, kteréž

jim ovšem dáno býti nemohlo, jeli-
kož o tom nic zde vědomo nebylo.
I bylo jim to vždy vymluveno, aby
tito tím snad proti c.k. četníkům
popuzeni a rozhořčeni nebyli. Pro
uvarování toho, když totiž případ
takový se opakoval, an jeden vážený
a zachovalý občan zdejší, podnapiv
se, výtržnost domácí způsobil a od
c.k. velitelství četnického do měst-
ského vězení zavřen a pak propuštěn
byl, bez oznámení tohoto úřadu
obecnímu. C.k. četnické velitelství
bylo přípisem ode dne 5 t.m. 
č. 766 zdvořile o laskavé vysvětlení
záležitosti té požádáno. Na přípis ten
však c.k. četnické velitelství po polic.
sluhovi ústně jako nějaké privátní
osobě odvětilo, že věc tuto vyšším
místům zadalo. Na opáčnou žádost
předce odpovědi se nedostalo. C.k.
četnické velitelství vykonává dále
policii čelední též obci přináležící,
a to i na požádání osob privátních
beze všeho vyrozumění úřadu obec-
ního, přivádějíc čeládku hospodá-
řům na požádání těchto aneb ji
i také ve vězení městském uvězňujíc,
vykonávajíc i policii polní bez vybíd-
nutí i požádání, což všechno čelí
proti § 28 zákona obecního. Tím
působí c.k. četnické velitelství pouze
nedorozumění a zmatky v obci, na
místo toho, co by s obecním úřadem
společně a svorně právo zastávati
mělo, pakli by pomoci jeho zapotře-
bí bylo. Z té příčiny zdvořile žádají
podepsaní: Slavný okresní výbore,
co zástupce a ochránce samosprávy
obecní, račiž poměry zdejší k vědo-
mosti vzíti, vyšším místům stížnost
tuto předložiti a porušování samos-
právy obecní zdejším c.k. četnickým
velitelstvem laskavě zameziti.

Jak je z této stížnosti patrno, již
v roce 1869 v Lysé nad Labem
působilo jak četnictvo (státní poli-
cie), tak i místní policie (obecní poli-
cie). 

Četnická stanice byla umístěna
na následujících místech:
1869 - 1872 dům čp. 253
v Lázeňské ulici
1872 - 1878 dům čp. 11
1878 - 1896 dům čp. 443 vedle
děkanství
1896 - 1900 dům čp. 439 ve
Wilsonově ulici (Sojovická)
1900 - 1906 dům čp. 583
v Nádražní ulici (Masarykova)
1906 - 1910 dům čp. 644
v Havlíčkově ulici (Čelakovského)
1910 - dům čp. 439 ve Wilsonově
ulici (Sojovická)

Policejní strážnice byla umístěna
v domku obecní váhy, který se
nacházel na dnešním Husově
náměstí. 

Velitelé četnické stanice v Lysé
nad Labem:
1869 - 1870 František Dvořák 
1870 - Karel Svoboda 
1870 - 1872 František Richter
1872 - 1875 Ferdinad Höfer
1875 - 1877 Antonín Lužnický
1877 - 1878 Vendelín Künzel
1878 - 1886 Karel Hackenschmied
1886 - 1891 Josef Horyna
1891 - 1895 Jan Žemlička
1895 - Josef Vytěka
1896 - 1911 Jan Pekárek
1911 - 1919 Antonín Materna
1919 - František Lukeš
1919 - 1921 František Krátký
1921 - 1927 Josef Starý
1928 - 1929 František Štojdl
1929 - 1937 Augustin Dvorský

O veliteli Městské policie se
dochoval pouze záznam z roku
1923, kdy v čele Městské policie stál
komisař Antonín Keller.

První četníci v Lysé nad Labem
byli zapomenuti. O ostatních zůstaly
drobné zmínky nebo historky, které
zaznamenal P. Josef Vojáček:

Jan Žemlička byl velitelem čet-
nické stanice v Lysé nad Labem
v letech 1891 až 1895. Byl prý kra-
savec, ale přísný až hrůza. Lidé si
před ním dávali pozor na každé
slovo. Pořádek měl ovšem vzorný. 

Jan Pekárek jako velitel četnické
stanice působil v Lysé nad Labem ze
všech nejdéle (1869-1911). Pro-
kázal dobrý četnický ostrovtip při
řešení kriminálních případů. 

Jednou šlo několik dragounů pro
prkna do čp. 33 „Na Františku“
k Janu Knéblovi. Ten později zjistil,
že mu bylo odcizeno 700 korun
rakouských. Podezření padlo na dra-
gouny. Po udání se hledalo co nej-
důkladněji v kasárnách, v konírně
i jinde, ale bez výsledku. Pekárek
před vojáky prohlásil, že to nikdo
z nich ani udělat nemohl, aby se
pachatel cítil v bezpečí a přestal být
opatrný. Rytmistrovi Pekárek radil,
aby si věci zdánlivě nevšímal a že
ten dragoun bude určitě co nejdříve
žádat o dovolenou, aby kořist odve-
zl. A proto ať je v neděli od rána na
nádraží skryta stráž. Skutečně jeden
dragoun požádal o dovolenou
a u osobní pokladny platil za jízden-
ku větší bankovkou. Nechali jej
nastoupit až do vozu a tam ho pře-
kvapili zatčením. Nalezli pak u něj
všechny ostatní peníze. 

Antonín Materna byl velitelem
četnické stanice v letech 1911-1918.

Byl velitelem četnické stanice
v Lysé nad Labem v nejhorších
válečných letech, kdy bylo četnictvo
využíváno při nejostřejších krocích
proti obyvatelstvu, hlavně vlastene-

ckému. Ale všechna čest zmíněné-
mu veliteli - dovedl vždy najít co
nejšetrnější způsob. Povýšení na
nadporučíka mu každý srdečně přál.
Zůstal v Lysé nad Labem na penzi
s rodinou.

Josef Danda, četnický závodčí,
šel v noci z Ostré po trati proti větru.
Neslyšel za sebou vlak a byl jím
přejet. Stalo se 24. února 1903.

Karel David, 21letý závodčí,
zastřelil se v poštovním voze postili-
ona Hadače, cestou z Benátek. Stalo
se 7. srpna 1907 u Fišerovy skály. 

V roce 1924 byl velitelem četnic-
ké stanice Josef Starý. Přidělení čet-
níci se častěji střídali a nezůstali tak
v paměti obyvatel Lysé nad Labem. 

Z Lysé nad Labem dalo se mnoho
mužů k četnictvu:

Jan Man, z čp. 355 - podplukov-
ník četnictva v Českých Budějovi-
cích.

Rudolf Štok z čp. 463 - štábní
kapitán v Náchodě.

Emil Novák z čp. 259 - byl veli-
telem stanice v Předměřicích nad
Jizerou.

Antonín Lužnický z čp. 444 -
byl velitelem stanice v Lysé nad
Labem.

Václav Künzel z čp. 443 - četnic-
ký závodčí v Lysé nad Labem.

František Dytrych - četník,
rodák z Lysé nad Labem.

Felix Heller - ze služby předčas-
ně odešel, pak měl v Lysé obchod
s uhlím a kořalnu.

Josef Skružný - působil v Lysé
velmi dlouho, později se dostal jako
certifikatista k soudu.

Další četníci: Jan Holý, Rudolf
Maudr, Emil Maudr, Václav Praus,
Josef Štok, Václav Čermák, Václav
Svoboda, Antonín Ježek, František
Bartůněk, Hugo Dörfler, Josef
Horyna. 

Další zmínka o obecní policii
pochází až z roku 1942, kdy je uvá-
děno, že v Lysé nad Labem u pro-
tektorátní obecní policie sloužilo 5
strážníků.

Proces činnosti komunálních
policií a fakticky i četnictva byl
ukončen v roce 1945, kdy byly
všechny bezpečnostní složky slou-
čeny do tehdy vznikajícího Sboru
národní bezpečnosti. 

V roce 1989 v důsledku nasta-
lých politických změn se znovu
objevila a prosadila tendence samo-
správných obcí. V roce 1991 a 1992
nově vznikají ve větších městech na
základě přijatého zákona 553/91 Sb.
obecní a městské policie. V Lysé nad
Labem byla nově zřízena městská
policie v roce 1992 a působí zde
dodnes.

Luděk Přibyl 
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Dvacet let „D“
Je to opravdu tak dlouhá doba?

Jak pro koho a za jakých okolnos-
tí. Příkladně když je mladíkovi 20
let, je přímo nabitý energií, je jako
hříbě, které s rozevlátou hřívou se
žene proti větru. A naopak nádher-
ný plnokrevník, co vyhrával
dostih za dostihem, pokulhává ve
dvaceti se svěšenou hlavou. Stejný
čas, ale vzácný z pohledu nás
Čechů - to byla první republika.
Trvala jen pouhých 20 let, ale co
vše se za tu dobu událo - je to
velmi vzácná část naší historie.
Jak jinak popsal ubíhání času
moudrý Karel Čapek: „Slečno,
slečno, proč se tak mračíte, že vám
pršelo celý den? Co má říkat
ubohá jepice, které pršelo celý
život?“

Těch dvacet let Klubu lze srov-
návat s ostatním vývojem v našem
městě. To naše městečko - ta milá
Lysá - je už 715 let městem. Je teď
ve městě řada pěkných nových
domů, ale také památné, když
pomineme ty vzácné - zámek,
klášter, kostel apod. Je tu třeba
starodávný hostinec Krále Vác-
lava, příští rok mu bude 200 let.
Nebo další, spolek divadelních
ochotníků Tyl měl 150 let, Sokolu
bude v roce 2008 140 let, pěvecký
spolek Dalibor 137, hasiči, ti obě-
taví lidé 130 let, 112 let skromní
sousedé „Baráčníci“. Junák osla-
vil 80 let a další a další. Např. fot-
bal se u nás hrál už za starého
mocnářství. Takže Klub „D“ je
vlastně mladý klub stárnoucích
lidí. Člověk se zamýšlí, jak oslo-
vovat ty naše spřízněné, snad dů-
chodci? či penzisté, veteráni, seni-
oři, rentiéři, nebo ti na odpočinku
- ne to určitě ne, protože jsou stále
aktivní a plni elánu. Stejně tak by
bylo nepatřičné pozdravit někte-
rou z těch elegantních dam ze síd-
liště: „Ruku líbám, vejminkářko“.
Jsme tu přece v městě, tady jiná

oslovení patří! Prostě se tomu
vyhýbáme tím, že si říkáme křest-
ním jménem, ta příjmení se čas od
času mění. 

Jak tedy vznikl Klub „D“ - to
„D“ užíváme jen jako symbol.
Bylo to na podzim 1986, ale za-
psán je k 1. 1. 1986 s tím, že rada
MNV schválila samosprávu ke
stejnému datu složenou jen z pěti
mužů. V současnosti je Klub
vlastně jen žen. Podobný těm jaké
zakládal na Starém Městě praž-

ském u Halánků Vojta Náprstek,
ve snaze odpoutat ženy od té jed-
notvárné práce v kuchyni. Takže
už dříve než byl Klub ustaven
městem, uskutečnilo se několik
akcí i zájezdů. Ten první „Od
Labe k Labi“ byl k jeho prameni.
Za těch 20 let bylo zájezdů cel-
kem 100 - možná vzniká dojem,
že je to zaokrouhlené číslo, ale
nikoliv - naše organizátorka má
přesnou evidenci. Z těch 100 bylo
11 dvoudenních a 10 zahranič-
ních. Možná by se dalo napsat od
Byšiček k Bibione. Ovšem kromě
zájezdů na hrady a zámky také do
divadel a na konzerty i na místa
památná, o kterých možná někteří

neměli ani tušení a vraceli se plni
dojmů a poučeni zasvěceným
výkladem. Samozřejmě mimo
zájezdů to byla především řada
besed a přednášek s nejrůznějším
zaměřením, často se zdravotní
tématikou.

Tak tedy ještě jednou od začát-
ku. Bylo totiž nutno vyřešit pro-
blémy s umístěním. Začínalo se
v hudební škole, v zasedací síni
MNV i v kině. V tom případě byl
přidáván film, samozřejmě zdar-

ma. To se ale využilo k anketě -
jaké programy se nejvíce líbí
a čím by měla být další činnost
ještě doplněna. Při takové příleži-
tosti se sešlo také 170 lidí.
Ukázněných a vděčných. Nebylo
však možné setkávat se v takovém
počtu, proto došlo k rozdělení na
zájmové kroužky. Původně byly
kroužky se zaměřením na - příro-
du a turistiku, vaření, šití, hudebně
literární, ručních prací. Klub uží-
vali také filatelisté, tělesně posti-
žení, teď v nové malé klubovně
i zdravotní tělocvik. Tím střídáním
kroužků se dosáhlo, že Klub byl
každý den naplněn. 

Zásadní zlom nastal, když byly

získány prostory v Masarykově
ulici, kde byl dříve fotoateliér.
Byly to prostory prostorné, ale té
práce s úpravou. Ukázalo se, že
muži nestárnou, jen získávají for-
tel. Teď teprve Klub začal žít
a stále více ženštěl a tím byl omla-
zován. Žena sice nejsou housle,
ale musí být dobře naladěna!
Všechno předčilo i náročné před-
stavy samosprávy. Prostě bylo
v tom takové to svaté nadšení -
kdy se nerozeznává, kde byl dříve
kdo a kdo je kdo, takové to vzá-
jemné porozumění. Setkávání
v kroužcích se osvědčilo a stále
alespoň v některých je živo. Asi by
nebylo vhodné zdůrazňovat, čím
je který kroužek výjimečný. Přijít
například na hudebně literární, je
příjemné se zaposlouchat. Nej-
výrazněji se však už trvale projevil
kroužek ručních prací. Výstavky,
kterými se presentoval už v pů-
vodní klubovně, byly tak zajíma-
vé, že je navštěvovali ze škol
i z okolních míst. Dokládá to kro-
nika. Na 24 stránkách bylo psáno
návštěvníky, jak se jim vše líbí -
jen samá slova chvály a obdivu.

Ta dokonalá pohoda byla tro-
chu změněná přestěhováním do
Pečovatelského domu - ta prostora
a ty možnosti už tady nejsou. Ale
život jde dál. Do klubu se přece
chodí pookřát. To však neznamená
připravit náročné i finančně ná-
kladné akce. Stačí i to, že se ti lidé
rádi vidí, úsměvem se vzájemně
povzbuzují. Je zjevné, že je jim
spolu dobře. A když podají ruku,
je to jakési věcné břemeno, které
mlčky zavazuje.

Přes to všechno, co se jeví jako
ideální, je třeba připomenout, že
Klub stárne. Naši staří odcházejí,
druh za druhem padá. Přijďte
„mladí“ důchodci, teď je na vás
řada!

šonda

Jedním z prvních zájezdů byl již 3. prosince 1986 na vánoční trhy do Drážďan.
Nejen nádherné obrazy v galerii, ale i nákup v tehdejší NDR byl vítaný. Na sním-
ku nejsou všichni, bohužel mnozí už nikdy nebudou.

STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE
Obchodní akademie Lysá nad Labem,

Komenského 1534

Nabízíme čtyřleté bezplatné studium zakončené
maturitní zkouškou ve studijních oborech

63-41-M/004 Obchodní akademie 78-42-M/002 
Ekonomické lyceum
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LYSÁ nad LABEM

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: pondělí - 5.2., 12.2., 26.2., 5.3., 12.3.2007 
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 mají zájem 

o vysokoškolské studium. 

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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LYSÁ nad LABEM

Zveme Vás na dny otevřených
dveří:

9.12.2006 od 8 do 12 hodin 
15.1.2006 od 10 do 16 hodin

http://www.oalysa.cz
Tel: 325 552 143, 325 553 021

oalysa@nymburk-info.cz



17

1/2007 LISTY města Lysé nad Labem

SOŠ a SOU Lysá nad Labem slaví literární úspěch
„Musíš se naučit říci NE, když

si myslíš, že je to správné“ -
tímto motem byla uvedena lite-
rární soutěž pro ZŠ, SŠ a SOŠ,
kterou vyhlásil Středočeský kraj
ve spolupráci s Domem dětí

a mládeže Mělník. Soutěž probí-
hala ve dvou věkových kategori-
ích, vypsáno bylo celkem šest
témat. SOŠ a SOU Lysá nad
Labem, která se této soutěže kaž-
doročně účastní, zaznamenala

v tomto roce mimořádný úspěch.
Marta Fuchsová, žákyně 1.M,
obsadila ve své kategorii 1.
místo. Její povídka na téma
Alkohol, kouření a drogy z nich
dělá dospělé zaujala porotu

z došlých 36 prací nejvíce.
Slavnostní předání hodnotných
cen proběhlo dne 13. 12. 2006
v Domě dětí a mládeže Mělník.

Klára Abelová

Příliš rychle dospělá
Už je to zase tady. Od té doby,

co táta zemřel, se stěhujeme z jed-
noho místa na druhé. Máma se
seznamuje, kde může, ale vždy je
to vztah sotva na půl roku. Její
nový objev, za kterým právě jede-
me, se jmenuje Jirka. Máma o něm
pořád básní…

●
V Praze bydlíme už rok. Jirka

se k nám nastěhoval. K mámě se
chová mile. Mají se k sobě stále
jako dvě hrdličky. Mámě to moc
přeji, konečně si našla někoho,
s kým je opravdu šťastná. I já
jsem si myslela, že s ním dobře
vycházím, vždy byl na mě moc
hodný, skoro jako můj vlastní táta.
Ale jen do jisté doby, kdy mi moc
ublížil…

Den byl jako každý jiný. Ve
škole se nic moc nedělo, s kama-
rády jsme neměli žádný program
na odpoledne, tak jsem se po vyu-
čování vydala rovnou domů. Byt
byl prázdný, měla jsem ho sama
pro sebe. Pustila jsem si televizi,
lehla si na pohovku a užívala si
trochu klidu. Najednou v zámku
zašramotil klíč. Že by máma při-
šla dřív z práce? Nebo snad
Jirka?

„Ahoj Pavlínko. Jak bylo ve
škole? Nemáš na něco chuť? Já
bych si dal špagety, jsem hladovej
jako vlk.“

„Čau Jirko. Ve škole dobrý,
taky bych něco zakousla. Chceš
s tím pomoct?“

„Ne, klidně seď. Udělám to
sám.“

Jirka se opravdu vyznamenal.
Jeho špagety mi moc chutnaly.
Hezky jsme si popovídali a hodně
nasmáli. Seděli jsme u stolu úplně
přejedení. Máma se stále nevra-
cela, tak Jirka navrhl, že bychom
se po tak vydatném jídle mohli

podívat na nějaký film.
Po několika minutách filmu

jsem přestala vnímat děj, protože
jsem se s Jirkou dali opět do řeči.
Dostali jsme se až k mému tátovi,
což mě dohnalo k slzám. Jirka mě
objal a snažil se mě utěšit. Začal
mě hladit po vlasech, stejně jako
můj táta, když ještě žil. Pak ale
zamířil po ruce dolů až ke steh-
nům. To mi začalo být nepříjemné,
tak jsem se od něj odtáhla. On mě
však vší silou přitiskl zase k sobě.

„Co to děláš?“ zeptala jsem se
zděšeně. Ale místo odpovědi mi
začal sahat pod tričko. Začala
jsem se bránit, ale on měl větší
sílu. Povalil mě na gauč, lehl si na
mě a rukou mi zakryl pusu, abych
nemohla křičet. Nemohla jsem se
hýbat, byla jsem vyděšená a bála
se, co bude dál. Sundal mi tričko,
rozepnul kalhoty…

Jak mi to mohl jenom udělat?
Proč?! Měla jsem ho tak ráda
a důvěřovala mu! Večer přišla
máma, ale já jsem nenašla odvahu
jí říct, co se stalo. Celou noc jsem
o tom přemýšlela a trápila se tím.
Druhý den jsem to nevydržela
a o všem jí pověděla.

Nevěřila mi! Koukala na mě,
jako kdybych si to vymyslela!

„Jsi lhářka! Co si to tu vymýš-
líš? Jirka by nic takového nikdy
neudělal! Nemáš ho ráda stejně
jako ostatní!“ křičela na mě.
Nechápala jsem to. Máma mě zná
přeci déle a mnohem lépe než
jeho. Tak jak mu může věřit?
Zklamala mě. Ona, která mi byla
vždy nejblíže.

Nemohla jsem tam zůstat ani
minutu. Běžela jsem do pokoje
a začala si balit věci. Vyběhla
jsem ven z bytu. Byla jsem úplně
sama. S pláčem jsem se rozeběhla
do neznáma…

Ležím u Tomáše v posteli,
v jeho bytě. Píchla jsem si dávku
a cítím se skvěle. Tomáš je fantas-
tický člověk. Pomohl mi, když mi
bylo nejhůř. Vyřešil všechny mé
problémy. Dokonce mi našel práci
v jednom nočním klubu.
Tancování mi vždycky šlo, tak
jsem toho využila. Ze školy jsem
byla nakonec vyloučena. Ale co.
Nepotřebuji chodit do školy, je to
ztráta času. Za chvíli se musím
nachystat, nesmím přijít pozdě do
práce.

Sedím v šatně. Celá se klepu, je
mi špatně.

„Kde je sakra ten Tomáš?“
říkala jsem si. Najednou vešel
a mně se hned trochu zvedla nála-
da. Vytáhnul náš oblíbený bílý prá-
šek a vysypal ho na stůl. Trochu ho
ještě rozdrtil a rozdělil na dvě hro-
mádky. Každý jsme si dali svoji
půlku a mně se obrovsky ulevilo.
Teď už jsem připravená, uvolněná
a mohu na podium. Tancovala
jsem u tyče jako divá. Užívala jsem
si to báječné publikum.

Po vystoupení jsme šli ještě do
našeho oblíbeného klubu, kde
jsme se sešli s celou partou.
Kamarád Honza slavil narozeni-
ny, vodka tekla proudem.
S Tomášem jsme se na chvíli ode-
brali na záchod, abychom si mohli
zlepšit náladu naším „bílým
kamarádem“. Vrátili jsme se
v dobré náladě a oslavu si náleži-
tě užívali. Kouřili jsme jednoho
jointa za druhým a zapíjeli je
panáky vodky. Oslava se opravdu
vydařila. Domů jsme se vrátili
pozdě k ránu. Nechtělo se nám jít
ještě spát, tak jsme si dali zbytek
dávky. Tomášovi to nestačilo,
vypil ještě několik panáků
a vykouřil jednoho jointa.

Odpoledne jsem se probudila.

Bylo mi hrozně špatně. Zapálila
jsem si cigaretu. Sedla jsem si na
postel a pozorovala spícího
Tomáše. Vypadal moc roztomile,
pohladila jsem ho po tváři a dala
mu pusu. To ho vždycky probudí.
Teď se ale ani nepohnul. Zkusila
jsem to znovu, ale nic. Třásla jsem
s ním, ale stále nic. Polila mě vlna
strachu, popadla jsem telefon
a zavolala záchrannou službu…

●
„Slečno, bohužel už nemůžeme

nic dělat, je mrtvý. Vypadá to, že
se něčím předávkoval. Víc budeme
vědět až po pitvě.“

Zhroutil se mi celý svět. Tomáš
je mrtvý… Mrtvý!

●
„Poznámky ve vašem deníku

jsou opravdu zajímavé. Nechcete
si o tom ještě promluvit?“ „Ne,
pane doktore, už jsme o tom mlu-
vili dost.“

„Dobrá. Slyšel jsem, že vás
byla navštívit vaše matka. Jak to
dopadlo?“

Dopadlo to velmi dobře. Jirku
kvůli tomu opustila. Mám ji pořád
moc ráda. Chtěla bych se k ní vrá-
tit, dodělat školu a začít znovu.
Teď už vím, že jsem to všechno
mohla řešit úplně jinak. Lépe. Bez
drog. Poučila jsem se. Došlo mi,
že drogami, kouřením a alkoho-
lem své problémy nevyřeším a už
vůbec se díky nim nestanu dospě-
lou, jak jsem si naivně myslela.

„Děláte velké pokroky, Pavlíno.
Jste na nejlepší cestě, jak se
uzdravit. Pro dnešek už ale končí-
me. Prosím, jděte do svého pokoje
a odpočiňte si. Další sezení bude
za týden.“

„Děkuji, pane doktore. Těším
se na další sezení.“

Marta Fuchsová, 1. M, 
SOŠ a SOU Lysá nad Labem

Projekt ŽIVÉ NÁDRAŽÍ
V rámci jednotné strategie ČD, a. s. byla založena společnost ČD Reality

a. s. především s cílem zrealizovat obnovu železničních stanic ve spoluprá-
ci s městy, regiony a dalšími subjekty tzv. metodou PPP (vstup soukromé-
ho kapitálu). Tento projekt byl pracovně nazván revitalizace železničních
stanic, přičemž revitalizací stanic se v duchu koncepčních materiálů ČD,
a. s. rozumí oprava, modernizace a nové využití nemovitého majetku, tj.
železničních nádražních budov a okolních pozemků, s cílem zvýšit jejich

atraktivitu pro cestující a dále zabezpečit výnosovou složku z tohoto majet-
ku pro všechny zúčastněné subjekty projektu.

Ve Středočeském kraji jsou do projektu zařazeny tyto železniční
stanice:

Kolín, Nymburk, Poděbrady, Kladno, Český Brod, Rakovník, Mělník,
Beroun, Lysá nad Labem, Příbram, Čelákovice, Čáslav, Milovice, Kutná
Hora. Ing. K. Otava
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Rádi bychom Vaše děti pozvali
na výlet do Prahy, na akci „Ledová
Praha“. Jedná se o akci pro děti
z celé ČR, kdy se otevřou dveře
muzeí, památkových objektů a dal-
ších zajímavých míst Prahy. Po
objednání je vstup možný právě za
snížené ceny či zdarma.

Celodenní výlet, který pořádá
Klub dobré zprávy pro své členy
i pro přihlášené, se uskuteční 3. 2.
2007. Pojedeme vlakem v 8.23
a návrat plánujeme okolo 18 hodiny.
Cena výletu bude 70 Kč na dítě. 

Předběžně plánujeme prohlídku
Pražského hradu a okolí, popřípadě
Žižkovský vysílač s muzeem, nebo
Policejní muzeum. Uvidíme i dle
počasí a nabídky pro rok 2007.

Prosíme případné zájemce o tele-
fonní či mailové přihlášení svých
dětí do 19. 1. 2007 na telefonu: 739
524 779 nebo mail os.kdz @tisca-
li.cz u hlavní vedoucí paní Benešo-
vé, kde se dozvíte bližší informace.

Vybavení s sebou:
● Batoh, pití 1,5 l, jídlo na celý
výlet
● Sportovní oblečení dle počasí
● Papírové kapesníčky, propisku
● Pláštěnku
Děti dostanou:
● Jízdenky na všechny cesty
● Vstupenky

Doporučené kapesné 50 Kč pro
drobné nákupy dětí.

Výlet na akci „Ledová Praha“
pro děti školního věku

KLUB DOBRÉ
ZPRÁVY

Občanské sdružení pro děti a mládež
e-mail: os.kdz@tiscali.cz; telefon: 739 524 779

P. O. BOX 19, Lysá nad Labem, 289 22

K vánocům patří stromeček,
čím větší, tím lépe! Známou větu
slyšel jistě každý z nás. Jaký ale
vybrat pro výzdobu kostela. Touto
otázkou se zabýváme již od roku
2001 a pokaždé je to úkol nelehký.
Nejde totiž jen o to, aby byl velký,
ale aby byl i pěkný. A tu nastává
první problém. Kde ho sehnat?
Díky tomu, že máme přehled
o tom, co se kde kácí, daří se nám
oslovit vlastníka, který když už se
musí se svým stromem rozloučit,
je rád, že ho může věnovat na něco
pěkného. Tímto tedy všem dosa-
vadním i budoucím dárcům za
jejich vánoční stromy děkujeme.

Tak, a máme stromeček! No jo,
ale kdo ho pokácí a převeze do

kostela? Kácet 10 m strom a jeho
doprava není jednoduchá věc.
Naštěstí máme v Lysé Sbor dob-
rovolných hasičů. Ti pravidelně
věnují jedno odpoledne před
vánoci k zajištění a postavení stro-
mů. 

Strom je pokácen, nasazen do
stojanu a čeká na své poslední
postavení. Nastává složitá, poměr-
ně těžká ale současně nejvíce oče-
kávaná práce. Povede se strom
o váze několika set kil zdvihnout?
Jak bude vypadat? Bude se lidem
líbit?

Závěr ponechám na Vás. 
Za celý tým s přáním 

hezkých svátků vánočních
Stanislav Svoboda

K vánocům patří stromeček

Koncem měsíce listopadu se
město rozzářilo vánoční výzdo-
bou. Za zvuku kostelního zvonu
a cinkání rolniček přivítali občané
Lysé advent 2006. Vánoční světlo
ale už ve svých očích přinesly na
pódium děti místních škol při
svém hudebním programu. Svá-
teční chvíli umocnily i melodie
trubačů hasičské dechové hudby. 

O ten hezký zážitek se zaslouži-
lo nemálo lidí. Především děti. A je
musel někdo na vystoupení připra-
vit. Proto bych ráda poděkovala
ředitelkám a učitelkám zúčastně-
ných škol, hasičům místního sboru
za technickou skvělou pomoc,
dětem, vedoucím Skautů za per-
fektní pořadatelskou službu, Vý-
stavišti za pódium, moderátorovi
a dospělým účinkujícím, Domovu

na zámku (stánky, ohnivé koše),
taktéž firmě Linde Wiemann s.r.o.,
Šimon a Kolman s.r.o., kinu Hogo
Fogo a v neposlední řadě i podni-
katelům zajišťujícím prodej.

Tušíte, jaká by to byla řada
jmen všechny vyjmenovat a na
nikoho nezapomenout? Ale oni
vědí, komu tímto děkuji.

Je příjemný pocit, že na této
akci Kulturní komise při MěÚ
v Lysé a Spolku rodáků se zúčast-
nilo tolik aktivistů. 

A vy, spoluobčané, jste jejich
práci ocenili svou přítomností na
Husově náměstí. Městský úřad
poskytl finanční zázemí na zásluž-
ný podvečer vzájemného porozu-
mění.

Prostě všem velké díky!
za pořadatele Jana Křížová

Děkuji

ZVEME VÁS NA NĚDĚLNÍ
A E R O B I K O V O U
!!!! SHOW !!!!
KDY? Neděle

28.1.2007
KDE? Sokolovna Lysá

nad Labem
V KOLIK? 13,30 - 16 hod.
CO VÁS ČEKÁ? Dance aerobik

- Martin
Chlumský
(lektor FISAF
I. třídy, spolu-
autor sletové
skladby Výlet 
s aerobikem)
P-class - Michal Filipin
nabídka sportovního zboží značky  
možnost zdarma změřit množství tělesného
tuku (od 13 hod.)

S SEBOU? Dobrou náladu, pití (podložky a náčiní ve
vybavení sokolovny)

Vstupné: Pro členy sokola 100,- Kč, pro nečleny 130,- Kč
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V O L Á N Í  I N T E R N E T  T E L E V I Z E

v š e  p o  j e d n é  p e v n é  l i n c e

O2 Internet Expres
vysokorychlostní paušální Internet od 399 Kč/měsíc*

- platíte jednu pevnou cenu za časově neomezené připojení
- nehrozí vám přesměrování na drahé linky

- můžete být na internetu a zároveň telefonovat

O2TV - televize přes pevnou linku

- nejjednodušší přístup k zábavě z pohodlí vašeho domova
- digitální kvalita, možnost půjčování filmů, TV archiv

- můžete současně sledovat televizi, telefonovat i surfovat
- cena nabídky O2 TV Zábava 377 Kč/měsíc*

*cena platí pokud využíváte i službu O2 Internet Expres

Z e p t e j t e  s e  n á s  n a  a k č n í  n a b í d k y .

*ceny jsou uvedeny bez DPH 19%

O 2 P r o d e j n y
P r a h a  9 ,  B r y k s o v a  8 1 8 ,  u  m e t r a  Č e r n ý  M o s t ,  t e l .  2 8 1  9 11  9 11 ,  7 2 4  0 9 3  0 1 8

N y m b u r k ,  V e l k é  V a l y  2 3 6  (  z a  n e m o c n i c í ) ,  t e l .  3 2 5  5 1 3  5 5 0 ,  6 0 2  7 3 4  1 6 0



20

1/2007 LISTY města Lysé nad Labem

LISTY MĚSTA LYSÉ NAD LABEM A OKOLÍ, měsíčník, den vydání 12. 1. 2007
Vydává: Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá n. L., IČO: 239 402 evidováno Živnostenským úřadem MěÚ Lysá n. L. pod č.j. 00034/00073/99 

• Registrace u OkÚ Nymburk, evidenční číslo MK ČR E 10869 • Zajišťuje: Městský úřad, odbor školství a kultury. Odpovědný redaktor: PaedDr. Věra Bodnárová 
• Redakční rada: Jana Křížová, Ing. Stanislav Svoboda, Jan Škorpil, Ing. Václav Mrkvička, Lenka Hodková • Autoři označení zkratkou: Jzk - Jana Křížová. 

• Adresa redakce: Městský úřad, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 510 214, fax: 325 552 066, e-mail: frankeova@mestolysa.cz 
• Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. • Tiskne a pro internet zpracovala: m-inzert vydavatelství a tiskárna, Čsl. armády 1221, Lysá n. L., 

tel.: 325 551 632, www.m-inzert.cz, e-mail:info@m-inzert.cz • Příspěvky zasílejte na adresu redakce - podatelnu MěÚ, vždy do 12. dne v měsíci.

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
Bagrem Stern, drobné řemeslné a stavební

práce (ploty, vrata…)

PIXA Petr, Litol 112 ● Tel.: 606 281 551

Axis4 - Pomocná
ruka podnikatelům

Axis4, projekt zaměřený na podporu podnikatelů a probí-
hající pod záštitou Hospodářské komory ČR, rozšířil působ-
nost i do našeho regionu. Projekt Axis4 se velice úspěšně roz-
víjí již řadu let a do dnešního dne se do něj zapojily desítky
tisíc podnikatelských subjektů. Vzhledem k přínosům v oblas-
ti podpory podnikání, dosavadním úspěchům a důvěryhod-
nosti můžeme podnikatelům účast v tomto projektu doporučit.

Co je Axis4? Centrální registr Axis4 je aktivita Hospodářské komory ČR,
cílem které je vybudování celorepublikového internetového katalogu výrobků
a činností podnikatelských subjektů a institucí ze všech oborů průmyslu, obchodu
a služeb.

Podrobné údaje o Vaší firmě jsou tak k dispozici Vašim potencionálním zákaz-
níkům nebo partnerům. Účastí v projektu tak podnikatel získá možnost široké pro-
pagace, na kterou by musel jinak vynaložit značné finanční prostředky.

Co konkrétně přináší projekt Axis4 Vaší firmě:
1. Vstupem do registru podnikatelských subjektů Axis4 se údaje o Vaší firmě

a nabízeném sortimentu stávají součástí informací, které Hospodářská komora
ČR spolu s regionální samosprávou krajů a měst prezentují v tuzemsku
i v zahraničí.

2. Vstupem do registru umožníte Vašim stávajícím i potencionálním zákazníkům
získávat aktuální informace o Vašich produktech a službách. Jak vyplývá
z údajů Hospodářské komory ČR, stále více podnikatelů používá k vyhledává-
ní svých dodavatelů právě systém Axis4.

3. Axis4 není pouze seznamem. Vstupem do registru získáte také možnost své
údaje kdykoli upravovat nebo doplňovat. Tyto informace o Vás můžete využít
i jako plnohodnotnou internetovou stránku, která slouží k prezentaci Vaší spo-
lečnosti. 

4. Axis4 umožňuje rychlé získávání informací o Vašich zákaznících, dodavatelích
i konkurentech. 
Vzhledem k přínosům k rozvoji podnikání v regionu se město Lysá n. L. roz-

hodlo projekt Axis4 podpořit. Informace obsažené v katalogu budou propojené na
internetové stránky regionu. Toto propojení přinese další výhody: Vaše společnost
se zařazením do registru a zobrazením sídla v podrobných mapách stane součástí
podnikatelského prostředí a celkové infrastruktury v našem městě.

Více informací o projektu Axis4 získáte na adrese www.axis4.cz, informač-
ních centrech Hospodářské komory nebo na zelené lince Axis4 č. 800 900 501.

Ergoregata
V sobotu 9. 12. 2006 proběhlo

na Výstavišti v Lysé nad Labem 
II. kolo Českého poháru v jízdě na
veslařském trenažéru. Po roční
pauze jsme zde měli příležitost
vidět nejlepší veslaře z České
republiky. Mezi 183 účastníky star-
tovala mimo jiné i kompletní posád-
ka naší úspěšné reprezentační čtyř-
ky párové mužů. Její nejstarší člen,
Václav Chalupa, měl hned dva
důvody k oslavě. Jednak 7. prosince
oslavil 39 let a od pořadatelů dostal
malou pozornost a dále v nejlepším
čase sezóny 5:51,2 porazil celou
skupinu svých podstatně mladších
kolegů z reprezentačního družstva.
Za Veslařský klub Lysá nad Labem
startoval v kategorii dorostenců
Martin Souček, který, ač startuje
v této kategorii prvním rokem,

dokázal vybojovat krásné 9. místo
ze 40 startujících, což je velký pří-
slib pro jeho další sportovní růst.
V kategorii mužů Václav Cafourek
v silné konkurenci naší veslařské
špičky vybojoval 19. místo. Ve
svých kategoriích zvítězili veteráni
Pavel Sláma (50-59 let) a Zdeněk
Košťák (40-49) let.

Tato akce se mohla uskutečnit
i díky podpoře Ing. Jiřího Odchá-
zela. Výstaviště Lysá nad Labem
nejenže poskytlo pořadatelům bez-
platný pronájem haly, ale nezištně
vybudovalo i kompletní technické
zázemí akce, za což pořadatelé
děkují. Poděkování dále patří 
firmám Kovona Lysá nad Labem 
a Misan, za jejich příspěvek a po-
moc této akci.

Z. Košťák

NÁŠ CHOVATEL 
12. - 14. 1. 2007


