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Pranostiky
● Vyjde-li jezevec 

o Hromnicích z díry, za čtyři
neděle zpět zas pílí.

● Jestli únor honí mraky, staví
březen sněhuláky.

● Netrkne-li únor zimu, ales-
poň do ní kopne.

● Sv. Veronika (7.2.) ledy seká
u rybníka.

● Když o Hromnicích sněží,
jaro není daleko.

Alegorie ohně

Ke konci roku 2005 jsem
v Listech informoval o tom, že
Zastupitelstvo Středočeského kraje
schválilo záměr na výstavbu nové-
ho Domova důchodců v Lysé nad
Labem, financovanou především ze
státní dotace. V závěru jsem upo-
zornil, že další rozhodování o zahá-
jení stavby je v rukách státu, zvláš-
tě Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR a poslanců, kteří schvalují
rozpočet.

I když kraj odevzdal žádost na
uvedené ministerstvo a došlo
k několika jednáním s poslanci
Parlamentu ČR, na rok 2006 se
státní dotaci nepodařilo získat.
Středočeský kraj alespoň zadal zho-
tovení projektové dokumentace
nového domova, která by na rozdíl
od původní studie vyhověla dotač-
ním podmínkám.

V září 2006 byl v nové vládě
jmenován do funkce ministra práce
a sociálních věcí Petr Nečas. Ten se
s neutěšenou situací lyského domo-
va důchodců i s plány na domov
nový seznámil osobně v polovině
října. Krátce nato (10. listopadu) se
z iniciativy europoslance Hynka
Fajmona konala na ministerstvu
práce a sociálních věcí důležitá
schůzka s Miroslavem Jeníkem,
novým náměstkem pro ekonomiku,

které se ještě zúčastnila ředitelka
domova Marie Beníková, nový sta-
rosta Lysé Jiří Havelka, zastupitel
Středočeského kraje Petr Kopecký
a Vratislav Vojnar, pracovník minis-
terstva. Zástupci města a kraje na
schůzce informovali o novém pro-
jektu domova a trvajícím zájmu
kraje tuto investici realizovat. Z dal-
šího jednání vyplynulo, že stavba
by mohla začít ještě v roce 2007,
ovšem za předpokladu, že kraj jako
investor podá včas novou žádost
o dotaci, k níž přiloží nový projekt
a usnesení rady i zastupitelstva
s konkrétním závazkem kraje na
spolufinancování stavby ve výši 
25 % ceny.

Začala intenzivní administrativní
práce s řadou schůzek a konzultací
mezi úředníky krajského úřadu
a ministerstva. Bylo například nutné
téměř hotovou projektovou doku-
mentaci znovu upravit, protože
stále ještě úplně nevyhovovala pod-
mínkám dotace. Například kapacita
nového domova se z původně před-
pokládaných 80 lůžek zvýšila na
90. Po dohodě s hejtmanem Petrem
Bendlem předložil jeho náměstek
Josef Vacek do rady kraje návrh na
výstavbu domova v tomto znění:

„Rada kraje schvaluje investiční
záměr výstavby Domova důchodců

Lysá nad Labem v letech 2007 -
2009 a finanční spoluúčast Středo-
českého kraje na výstavbě ve výši
25 % z celkových nákladů ve výši
153 mil. Kč, odvozených z budoucí
kapacity 90 lůžek a stanovených
nákladů do 1,7 mil. Kč na 1 lůžko:
Rok 2007 10 mil. Kč
Rok 2008 23,250 mil. Kč
Rok 2009 5 mil. Kč
Celkem 38,250 mil. Kč“

Na začátku prosince kraj žádost
na ministerstvo práce a sociálních
věcí podal. Bylo však ještě třeba,
aby usnesení rady kraje potvrdilo
i zastupitelstvo. To zasedalo 18.
prosince a návrh přijalo jasnou vět-
šinou 55 hlasů, proti nebyl nikdo,
jeden zastupitel se hlasování zdržel.
Ministerstvo po kraji požadovalo
k doplnění žádosti ještě několik
dalších údajů a konečná podoba
projektu počítá s kapacitou až 100
lůžek.

Vzhledem k velikosti investice
(153 milionů korun), která význam-
ně převyšuje částku 100 milionů, je
ještě nutný souhlas ministerstva
financí. O vyjádření bylo požádáno
15. prosince, jeho oficiální stanovis-
ko zatím není známo.

Petr Kopecký, člen
Zastupitelstva Středočeského

kraje

Začne stavba nového domova důchodců 
ještě v tomto roce?

č. p. 13 a dotčený prostor
galanterie O. Bláhová

vstup do zámeckého parku

KOSTEL
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I když je už rok 2007 v plném prou-
du, vrátíme se úvodem ještě do druhé
poloviny prosince 2006, kdy se konalo
jedno mimořádné a jedno řádné jedná-
ní rady města, které se nevešlo do led-
nových Listů. 

5. mimořádné jednání rady města
se konalo 15.12.2006. Na pořadu byly
dva body, týkající se činnosti firmy
Eurest ve školní jídelně. K jednání byl
přizván regionální ředitel p. Karmazín,
který v úvodní prezentaci představil
působení Eurestu ve světě (od r.1971)
v ČR (od 1991) a v Lysé nad Labem
(od 1995). Stávající kapacita je 1 800
jídel za den. Právě ŠJ v Lysé slouží
Eurestu jako referenční zařízení, kde
mohou představit výsledky dobré spo-
lupráce mezi městem a společností
Eurest. Po odchodu p. Karmazína rada
města schválila rozpočet firmy Eurest
na rok 2007 pro ŠJ ve výši 938
tis.Kč. V druhém bodu se jednalo
o podání výpovědi firmě Eurest
a vyhlášení výběrového řízení na pro-
vozovatele školní jídelny. V diskusi si
členové rady vyjasnili,že nejde o výraz
nespokojenosti se službami nebo nedů-
věry, ale o porovnání s konkurencí,
protože na cateringovém trhu v ČR
působí již několik kvalitních společnos-
tí. Výpověď firmě Eurest bude podána
k 31.12.2006 a výběrové řízení bude
vypsáno v průběhu ledna 2007.

25. jednání rady města se konalo
18.12.2006. Program sestával z 13
bodů, ale jednání se nakonec protáhlo.
Začátek proběhl v rychlém tempu:
Tanečnímu klubu dospělých byla povo-
lena výjimka z OZV č. 3/2006, aby
tanečníci na III. reprezentačním plese
mohli pokračovat v zábavě i po 1.hodi-
ně v noci, dále rada schválila příspěvek
z Charitativního fondu na lyžařský
výcvik pro 1 dítě, rada jmenovala členy
a předsedy ustavených komisí. K další-
mu bodu - stanovení vodného a stočné-
ho na rok 2007 - byl přizván p. Ing.
Aleš ze Stavokompletu. Návrh na zvý-
šení o 13 % vyvolal diskusi, ale předlo-
žené tabulky s časovým vývojem cen
ukázaly, že ceny v Lysé jsou dlouhodo-
bě nižší než v okolních městech na
Labi. Ing. Aleš konstatoval, že zvýšení
činí asi 20 Kč na osobu a měsíc, což je
přijatelné. Je potřeba vytvořit zdroje,
aby se mohlo investovat do obnovy sto-
kové sítě. Rada města argumenty přija-
la a schválila poplatky vodného ve výši
23,54 Kč/m3 a stočného 23,36 Kč/m3. 

Dalšími hosty na jednání byli p. Ing.
Jiří Odcházel, majitel Výstaviště Lysá
nad Labem (dále jen VLL), a p. Ondřej
Matouš, ředitel VLL. Po více než hodi-
nu se diskutovalo o tom, jakým způso-
bem bude VLL hradit zákonem stano-
vené poplatky ze vstupného. Možností
je několik, ale ukázalo se, že obě strany
potřebují ještě čas na rozmyšlenou,
a tak jednání bude pokračovat
8.1.2007.

Potom se program opět dostal do
rychlejšího rytmu. Rada města schváli-

la termíny jednání rady a zastupitelstva
na 1. pololetí 2007, vzala na vědomí
zprávu o ukončení výběrového řízení
na funkci vedoucího odboru správy
majetku a schválila rozšíření pracovní-
ho úvazku z 0,5 na 1 na podatelně
úřadu. Důvodem je nárůst zapisované
pošty o 85 % oproti minulému roku.
Další 2 body se týkaly věcného břeme-
ne a bytových záležitostí. Bod č. 10 při-
nesl návrh obecně závazné vyhlášky,
podle níž by skončilo parkování osob-
ních automobilů na Husově náměstí.
Pokud bude OZV schválena v zastupi-
telstvu, stane se tak na jaře 2007.
K tomuto opatření přikročila rada
z toho důvodu, že mozaiková dlažba je
uložena v sypkém podkladu a neustálé
opravy nejsou řešením. Také jedenáctý
bod se zabýval parkováním ve městě.
Na vyhlášené výběrové řízení přišly 2
nabídky, a to od VLL a od pana Vlčka,
dosavadního provozovatele parkova-
cích míst. S ohledem na vyšší nabídnu-
tou částku paušální platby (420 tis.
Kč/rok) se rada přiklonila k druhé
nabídce. Současně bylo schváleno
Nařízení města č. 5/2006, podle něhož
se rozšiřují parkovací plochy o plochu
v Čapkově ulici za bývalým silem,
o plochu pod nadjezdem z Brožíkovy
ulice a parkovací plochu v bývalém
areálu Fruty. Dodatečně zařazeným
bodem byl návrh Programového pro-
hlášení rady města, které předložil pan
starosta. O pečlivém připomínkování ze
strany ostatních členů rady svědčí to, že
projednání zabralo více než dvě hodi-
ny. Závěrečná diskuse už vzhledem
k pokročilé době nebyla, a tak mohl
pan starosta poslední jednání rady
v roce 2006 ukončit. Poděkoval členům
rady za spolupráci a popřál všem hezké
prožití svátků.

1. jednání rady města se konalo
8.1.2007. Pan starosta přivítal přítomné
poprvé v novém roce a rada se pustila
do 14 připravených bodů. V prvním
z nich byl schválen návrh, aby paní P.
Bělíková zpracovala komunitní plán
sociálních služeb pro náš region.
Komunitní plán navrhuje řešení
v oblasti sociálních služeb pro občany,
kteří se ocitnou v nepříznivých život-
ních situacích. Zpracování komunitní-
ho plánu je zároveň podmínkou pro to,
aby město mohlo požádat o dotace ze
státních nebo evropských fondů. V dru-
hém bodu bylo schváleno nové tarifní
zařazení ředitele ZŠ TGM v Litoli po
ukončení studia školského manage-
mentu na Univerzitě Karlově v roce
2006. Bod č. 3 se týkal zvýšení počtu
dětí ve třídách mateřských škol
Mašinka a Dráček ze 24 na 25 dětí, což
rada schválila. V dalším bodu se pro-
jednávalo zvýšení nákladů na provoz
plynových kotelen v objektech města,
jejichž chod pro město zajišťuje firma
Thermoservis Nymburk. V roce 2006
činily náklady na zemní plyn 4,2
mil.Kč, na rok 2007 se předpokládají
náklady 3,7 mil. Kč. Stálé náklady ros-
tou jen mírně, a to meziročně o 2,7 %,

to je asi 15 tis. Kč. Celkové náklady
jsou na nižší úrovni, a tak rada bod bez
problémů schválila. V bodu č. 5 rada
města schválila přepracování projekto-
vé dokumentace na II. etapu Labské
cyklostezky. Důvodem je dodržení
evropských parametrů, aby se tato část
mohla stát součástí evropského projek-
tu a čerpat finanční prostředky od EU.
Dokumentaci upraví p. Ing. Ondrák
z Kutné Hory do konce února za 37 tis.
Kč. V šestém bodu rada schválila pro-
dloužení a úpravu nájemní smlouvy
s občanským sdružením LysaFree.
Sdružení poskytuje občanům města
cenově dostupné připojení na internet
a některá technická zařízení má umístě-
na v prostorách města, konkrétně
v půdním prostoru domu č.p. 176 na
Husově náměstí. V dalším bodu rada
schválila výpůjčku 5 nových kontejne-
rů 1100 litrů od firmy EKO-KOM na
tříděný sběr - papír. Tím by se měly
zlepšit služby občanům a současně se
zvýší příspěvek městu od EKO-KOMu
za dodávku tříděného papíru. Další dva
body se týkaly pronájmů pozemků,
a tak přejdeme k zajímavým bodům č.
12 a 13, v nichž se jednalo o odpuštění
penalizačních poplatků občanům, kteří
neplatili nájem za užívání městských
bytů. Vzhledem k počtu dlužníků se
rada shodla na tom,že město bude
uplatňovat jednotný přístup, to jest
trvat na úhradě dluhu i penále, ale indi-
viduálně poskytovat možnost splátko-
vého kalendáře. Posledním bodem,
dodatečně zařazeným do programu, byl
návrh nového jednacího řádu komisí.
Materiál byl odložen a rada se k němu
vrátí příště. Po uzavření této části pro-
gramu byli přizváni hosté: p. Ing. Jiří
Odcházel, majitel Výstaviště Lysá nad
Labem, a p. Ondřej Matouš, ředitel
VLL, aby se pokračovalo v jednání
započatém 18.12.2006. Všeobecně se
očekávala obsáhlá diskuse o různých
řešeních a jejich přijatelnosti. Pan
Ing.Odcházel však v krátkosti prohlá-
sil, že zhodnotili finanční možnosti a že
VLL bude akceptovat úhradu poplatku
10 % z vybraného vstupného podle
platné obecně závazné vyhlášky.
Současně od 1.1.2007 zvyšují poplatek
za užívání sálu VLL pro plesy a podob-
né akce z 30 tis. Kč na 60 tis. Kč (bez
DPH). 

Závěrečná diskuse byla krátká
a týkala se připomínek k předkládaným
materiálům do rady a k připravovanému
parkování v objektu bývalé Fruty.
Jednání zakončil pan starosta příznivou
zprávou, že zásluhou paní místostarost-
ky město získá dotaci 1,1 mil. Kč na
opravu pavilonu B v ZŠ Komenského.

2. jednání rady města se konalo
22.1.2007. V prvním bodu rada města
schválila komisi pro poskytování půj-
ček z Fondu rozvoje bydlení a součas-
ně schválila vyhlášení výběrového říze-
ní pro poskytování půjček. Další dva
body byly obdobné - schválení výjimky
z obecně závazné vyhlášky č. 3/2006,
a tak se návštěvníci plesu Gymnázia

Nymburk a hasičského plesu mohou
bavit do časných ranních hodin. V bodu
č. 4 byl stanoven postup při stanovení
platů ředitelů školských zařízení podle
metodického návodu krajského úřadu.
Změny jsou vyvolány novým zákoní-
kem práce. V pátém bodu rada schváli-
la vydání stavební uzávěry v lokalitách
bez regulačního plánu a bez započa-
tých staveb v katastrálním území
města. V celkem 5 lokalitách je třeba
řešit vybudování sítí a komunikací,
k čemuž slouží právě regulační plán.
Schválené opatření zajistí, aby se loka-
lity řešily komplexně a věcně správně
podle nového stavebního zákona, a to
včetně způsobu financování technické
infrastruktury. Šestým bodem byla
zpráva o bezpečnostní situaci ve městě
za uplynulý rok. Členové rady si vyžá-
dali některá doplnění, a tak se zpráva
projedná ještě jednou začátkem února.
V bodu č. 7 byla představena opatření,
přijatá po odvysílání TV průzkumu
o úrovni služeb, poskytovaných měst-
skými úřady občanům. Po delší diskusi
rada návrhy schválila. V dalším bodu
jmenovala do funkce vedoucího odboru
správy majetku pana Františka Blažka,
který zvítězil ve výběrovém řízení.
V bodu č. 9 se vrátila k návrhu jednací-
ho řádu komisí, které byly ustaveny
novou radou města jako její iniciativní
a poradní orgány. Jednací řád komisí
vymezuje obecné úkoly a pravidla,
jimiž se komise při své činnosti řídí.
Desátý bod se týkal budoucího prodeje
části obecního pozemku na katastru
Litole v areálu firem Brazel, Melin,
Prolys a p. Charamza. Záměr prodeje
bude zveřejněn a podle nabídek se do
zastupitelstva předloží návrh na odpro-
dej nejvyšší z nich. Bod č. 11 také při-
nesl určitou diskusi, protože se týkal
výše poplatku za sběr a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2007.
V letech 2005 a 2006 byla základní
výše 400 Kč na osobu, za uvedené roky
město vybralo kolem 3 mil. Kč ročně,
ale náklady na likvidaci odpadu byly
o 1,4 mil. Kč vyšší, což bylo hrazeno
z rozpočtu města. Proto pro rok 2007
byla navržena výše poplatku na 450 Kč
na osobu, předpokládaný celkový
výběr je 3,6 mil.Kč, takže město by
doplácelo „pouze“ 800 tis. Kč. Přitom
děti do 6 let a senioři nad 70 let budou
mít zachovánu sazbu sníženou o 60 Kč.
Konečné slovo při stanovení výše
poplatku bude mít zastupitelstvo města
na únorovém zasedání. Dvanáctým
bodem bylo schválení vyhrazení 1 par-
kovacího místa na Sídlišti pro občana
ZTP. Také bod č. 13 se týkal parkování,
a sice v Masarykově ulici. Rada města
schválila vyhrazení 4 parkovacích míst
po délce Masarykovy ulice (před č.p.
172, 205, 652, 538). Parkovací místa
nebudou sloužit jen konkrétní provo-
zovně, ale jsou určena výhradně pro
potřeby zásobování. Po schválení na
Dopravním inspektorátu budou osaze-
ny dopravní značky a odhadem v květ-
nu bude provedeno i vodorovné znače-

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3
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ní. Další 4 body se týkaly bytových
a nebytových prostor, z nichž byl zají-
mavý bod č. 17. Ředitel Územního
střediska záchranné služby Kladno
požádal o prodloužení nájemní smlou-
vy do konce ledna 2009, rada města
žádost schválila, a tak provoz záchran-
ky v Masarykově ulici v č.p. 214 může
nerušeně pokračovat. 

Bod č.18 se zabýval rozdělením
kompetencí ve vedení města. Po obsáh-
lejší diskusi se rada shodla na tom, že
kompetence by rozděleny být měly,
a v závěrečném hlasování k tomuto
bodu byl schválen návrh pana starosty,
a to všemi 5 hlasy radních. Devatenác-
tým bodem byla informativní zpráva
o úpravě ceny tepla na rok 2007

v objektech města, kterou rada vzala na
vědomí, stejně tak jako zápis z bytové
komise. 

Závěrečná diskuse byla poměrně
obsáhlá. Pan starosta informoval o ško-
dách na majetku města, způsobených
větrnými poryvy. Škody nejsou velké
jako v jiných regionech, nejhůře dopad-
la střecha ZŠ Hrozného, kterou vítr
dosti poničil. Dále se hovořilo hlavně
o dotacích pro tento rok, o způsobu
jejich projednávání a poskytování.
Hovořilo se i o možném projektu kom-
postárny pro zpracování biologicky
rozložitelného odpadu. Nositelem pro-
jektu by mohl být Mikroregion Polabí
a objekt by sloužil celému regionu.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady 
a zastupitelstva města

Pokračování ze str. 2

OZNÁMENÍ VEŘEJNOSTI
Městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad, ve dnech 12. - 14.

února a 12. - 14. března 2007 uzavřen. Důvodem je školení všech
pracovníků stavebního úřadu v souvislosti s účinností nového staveb-
ního zákona č. 183/2006 Sb. Občané mohou v uvedených dnech
uskutečnit své podání prostřednictvím podatelny. Jelikož se jedná
vždy o pondělí až středu, budou úředníci stavebního úřadu pro osob-
ní jednání občanům k dispozici v následujících dnech 15. a 16.
února a 15. a 16. března 2006 (čtvrtek 7,00-11.30 a 12,00 - 14.30
a pátek 7,00 -11,30).

U P O Z O R N Ě N Í
Změna uzávěrky příspěvků do Listů.

Nový termín je vždy 
do 5. dne v měsíci.

redakce

vysvětlivky: TDO - velkoobjemový kontejner na domovní odpad 
BIO - velkoobjemový kontejner na zeleň

Přistavení velkoobjemových kontejnerů zajišťuje firma - dle výběrového
řízení, které se uskuteční začátkem roku 2007. Podrobnější informace
Vám rádi podáme na MěÚ odbor správa majetku tel. 325 510 231.

referent SM Černá B.

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 a živ-
nostníci, kteří nemají smlouvu s městem o likvidaci odpadu, za úplatu.
Separační dvůr je stále umístěn v ul.Pivovarská naproti Hasičské zbroj-
nici. 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

V E L KO O B J E M OV Ý O D PA D
Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2007 začíná dnem 3. 3. 2007 

1. sobotu v měsíci březnu. Tuto službu vykonává pro Město Lysá nad
Labem firma A.S.A., s.r.o., Čapkova 598, Lysá n.L., č. tel. 602 129 564.
Na každém stanovišti bude podrobný rozpis svozu a odvozu kontejnerů
v jednotlivých měsících. Také vychází v LISTECH.

referent SM Černá B.

Přistavování kontejnerů od měsíce
března 2007 (podrobný přehled)

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

l. sobota:
3.3.2007

ul. Čechova 1x TDO, 1x BIO
Sídliště 1x TDO, 1x BIO 
Kačín 1x TDO, 1x BIO Na
Mlíčníku 1x TDO, lx BIO 
Litol, K Borku 1x TDO, 1x BIO 
u Cukr. vlečky 1x TDO, 1x BIO

7:00 hod 
7:30 hod 
8:00 hod
8:30 hod 
9:00 hod 
9:30 hod

10:00 hod
10:45 hod
11:30 hod
12:15 hod
13:00 hod
14:00 hod

3. sobota:
17.3.2007

u Cukr. vlečky 1x TDO, 1x BIO
Dvorce 1x TDO, 1x BIO
Byšičky 1x TDO, 1x BIO 
Skála 1x TDO, 1x BIO 
ul. Čechova 1x TDO, 1x BIO

7:00 hod 
7:30 hod 
8:00 hod 
8:30 hod 
9:00 hod

10:00 hod
10:45 hod
11:30 hod
12:15 hod
13:00 hod

3. pondělí:
19.3.2007

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. úterý:
20.3.2007

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. středa:
21.3.2007

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. čtvrtek:
15.3.2007

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

3. pátek:
16.3.2007

Litol, K Borku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Město Lysá nad Labem při pří-
pravě návrhu zástavby volného
prostranství o rozloze 10 300 m2

v centru města po demolici budov
bývalé Fruty by se rádo seznámilo
s názorem široké veřejnosti,
k jakému účelu by tento pozemek
měl sloužit. Proto jako přílohu
těchto Listů naleznete ANKETNÍ
LÍSTEK. Anketní lístky můžete
odevzdat v podatelně MěÚ Lysá
nad Labem, v Městské knihovně
Lysá nad Labem nebo v ČD cent-
ru železniční stanice Lysá nad

Labem do 15. 4. 2007, kde budou
k dispozici zároveň další výtisky
anketních lístků. Maketa návrhu
zástavby areálu bývalé Fruty je
pro veřejnost zpřístupněna ve stu-
dovně Městské knihovny Lysá
nad Labem do 30. 4. 2007. Pře-
dem děkuji za každý odevzdaný
anketní lístek, který napomůže
radě města a zastupitelstvu města
při rozhodování o zástavbě před-
mětného pozemku.

za odbor městského 
investora Jana Javorčíková

ANKETNÍ   LÍSTEK 
Návrh zástavby areálu bývalé „Fruty“

MŠ Pampeliška Sídliště 1464, Lysá n. L.
již proběhl v měsíci lednu    

MŠ Mašinka Sídliště 1512, 1516, Lysá n. L. 
27. 2. 2007 v 15.00 hodin je zápisová 
schůzka

MŠ Dráček Mírová 430, Lysá n. L.
14. - 15. 3. 2007 od 8.00 do 11.00 hodin
(rodiče si    mohou dopředu sjednat schůzku
ohledně prohlídky MŠ na tel. čísle
731577208)

MŠ Čtyřlístek Brandlova 1590, Lysá n. L.
12. - 13. 2. 2007  od  9.00 do 15.00 hodin

Zápisy do MŠ
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Programové prohlášení Rady města Lysé nad Labem pro funkční období 2006-2010 
/ jednotlivé základní úkoly

pročetl jsem si LISTY č. 1/2007
a chtěl bych se s Vámi podělit
o některé poznatky, a to přesto, že
do doby předání příspěvku
redakční radě, nemám doposud
k dispozici zápisy a usnesení jak
z ustavujícího zasedání, tak i ze 7.
zasedání zastupitelstva města,
konaného dne 13. 12. 2006.

Jak je již tradicí, jsou v Listech
uváděny informace z jednání rady
a zastupitelstva města, což je
dobře, neboť ne každý má internet.
Kromě jiného je v Listech 1/2007
uvedeno Programové prohlášení
Rady, některé postřehy nového
pana starosty a další zajímavé
články a informace. Nemám rád
„žabomyší“ války, a proto předpo-
kládám, že i Vy jste unaveni více
jak roční prezentací „úspěchů“
bývalého vedení radnice a příliš
Vás nenadchne ani poměrně široké
programové prohlášení Rady,
navíc poměrně nepřehledné,
i když je určitě užitečné.

Chtěl bych poznamenat, že
informace z posledního zastupitel-
stva nejsou přesné a ne zcela
úplné. Ano, je pravdou, že jsem
byl s průběhem pracovního jedná-
ní ve věci přípravy na schválení
rozpočtu města pro rok 2007 spo-
kojen, neboť byly podrobně pro-
brány dvoustránkové připomínky
nezávislých zástupců za KSČM,
které byly tímto způsobem připra-
veny jako jediné. Není však prav-
dou, že byly vyjasněny všechny
připomínky, byly zodpovězeny
pouze některé, spíše dílčího cha-
rakteru.

Souhlasil jsem s návrhem roz-
počtu, víceméně krizového pouze
s tím, že byl koncipován jako
vyrovnaný a za předpokladu, že

budou oběma místostarostům vy-
tipovány konkrétní úkoly, které by
měli zejména v roce 2007 plnit
a že bude připraven seznam inves-
tičních akcí seřazených podle sku-
tečných priorit a potřeb občanů
města, jejichž realizace by byla
postupně rozpracována podle
nabíhajících příjmů do rozpočtu.
Jak je Vám známo, byl na počátku
roku stav finančních prostředků
pro investice oproti předpokladům
- 35 mil. Kč. V tomto mne podpo-
řil svým stanoviskem i finanční
výbor, jehož závěry nebyly přijaty
pouze na vědomí. A pokud tomu
tak v zápise není, někdo závěry
zastupitelstva zkreslil.

Současně jsem také naléhal na
to, aby byly v rozpočtu zapracová-
ny dostatečné finanční prostředky
na zpracování žádostí, resp. pod-
kladů pro ně v případě zahájení
procesu získávání dotací, zejména
z EU. V těchto případech může
totiž podíl města činit cca 15-20 %
z celkové vyžádané dotace, což by
v současné situaci znamenalo, aby
zastupitelstvo přijalo zásady úvě-
rové politiky města, protože dopo-
sud jiné zdroje nejsou k dispozici.

Pokud jde o můj názor na
postřehy pana starosty Mgr. Ha-
velky, v některých stanoviscích se
s ním ztotožňuji, ale pokud jde
o demokratičnost voleb obecně,
což se týká i Lysé nad Labem,
nemá pravdu. Samotný akt voleb
a vůle občanů poměrně často
negativně ovlivňovaná, je jedna
věc, ale předvolební rétorika byla
přeci o něčem jiném (98 % médií
je v rukách pravice), nebyla
morální ani demokratická.
Povolební jednání byla zcela
nechutná, šlo i o to, kdo se kde do

koalice přikoupí nebo kdo se
zastraší, pochopitelně bez důkazů
a musel jsem zodpovídat nemálo
dotazů občanů na toto téma. Byla
toho nakonec plná Lysá. Pokud by
byla skutečná demokracie
a respektovány výsledky voleb
a nikoliv „pseudodemokracie“,
nemohla by mít ODS starostu
a dva další radní, ale musel by v ní
být zástupce MOP a KSČM. To
snad vědí již i malé děti a člověk
zdravého rozumu. Pohled tzv.
demokratických stran je pouze
jednostranný. Jako příklad nega-
tivní povolební propagace lze
uvést relace Manoly ze zasedání,
která byla zcela neobjektivní, a to
dostává tato soukromá společnost
i finanční prostředky od města.

Nyní však k tomu nejdůležitěj-
šímu. Pokud jde o „Programové
prohlášení Rady“ (dále jen PPR)
jde pouze o souhrn předvolebních
slibů téměř všech stran, hnutí
a občanských sdružení, které se
voleb zúčastnily, což bylo konsta-
továno i na ustavujícím zasedání
zastupitelstva. 95 % slibů bylo
prakticky stejných nebo podob-
ných, pouze s tím rozdílem, že
např. KSČM měla větší akcent na
sociální rozvoj ve městě.

Zásadně nesouhlasím s tím, aby
byly zejména do investic protěžo-
vány konkrétní akce pouze někte-
rých stran, resp. uměle slepené
koalice, ale aby jak jsem již uvedl
výše, byly řešeny přednostně akce
a projekty, které budou mít pro
město a obyvatele největší prioritu
a potřebnost, a to podle předem
stanovených kritérií. Je třeba
důsledně dodržovat zákon o veřej-
ných zakázkách. Za účelné bych
považoval, aby kromě odborníků

v komisích byli převážně zástupci
opozice, a to z praktických důvodů. 

V některých bodech PPR je
zmiňováno, že bude přepracován
územní plán města. Jde o velmi
důležitý akt, který by měl být
urychlen. Neměl by však být upra-
vován pro potřeby jednotlivců
nebo skupin, ale tak, aby vytvořil
zcela jednoznačný prostor pro
pokračování bytové výstavby
a pro pevné stanovení průmyslo-
vých zón, aby se dalo jednat s jed-
notlivými zájemci a samozřejmě
umožnil i rozšíření ploch pro zlep-
šování životního prostředí.

Některá řešení v PPR chybí,
např. přeložení separačního dvora,
výstavba dalšího domu pečovatel-
ské služby, populace nadále stárne
a byla bohužel zrušena lékařská
pohotovost pro děti.

Důležité však je, že určitá
základní představa o rozvoji města
existuje a je z čeho vycházet.
Dovolil jsem si PPR rozpracovat
do jednotlivých úkolů pro větší
přehlednost a kontrolovatelnost.
Přeji si jako předseda kontrolního
výboru, abyste tohoto podkladu
využili a sami kontrolovali, jak
bude PPR postupně rozpracovává-
no do podrobností a hlavně plně-
no. Lze také očekávat, že se obje-
ví i nové projekty a náměty na
řešení, a to v úzké spolupráci
s Vámi, občany.

Mohu Vás ujistit, že kontrolní
výbor bude pečlivě sledovat
kromě plnění usnesení rady
a zastupitelstva a činnosti někte-
rých odborů města mimo jiné
i plnění tohoto PPR. Kontrolní
výbor se bude zabývat veškerými
Vámi předanými věcně podlože-
nými podněty.

Vážení spoluobčané,

Investice
- dostavět obchvat města
- vybudování nového domova pro

seniory
- výstavba chybějících vodovodů,

kanalizací
- modernizace čistírny odpadních

vod
- modernizace a rozšiřování sítě

veřejného osvětlení
- modernizace a rozšiřování dal-

ších sítí spolu s jejich správci
- v návaznosti na to výstavba

rekonstrukce komunikací
a chodníků

- obnova Husova náměstí
- rekonstrukce Masarykovy ulice
- zástavba bývalého areálu Fruty

- napomoci dalšímu rozvoji
supermarketové obchodní sítě

- investovat do modernizace stá-
vajících zdravotnických zařízení
ve vlastnictví města

- podpora zvyšování ubytovacích
kapacit ve městě

Majetek a finance
- městský rozpočet sestavovat

jako vyrovnaný
- příjmy posilovat efektivním

prodejem zbytného městského
majetku

- případné úvěry budou výhradně
použity na zajištění refinancová-
ní získaných dotací

- udržet poplatky za vodné, stoč-

né a svoz odpadů na průměru
cenové hladiny okolí

- zpracovat dlouhodobý výhled
města

- představitelé města jsou pověře-
ni hledat dlouhodobé zdroje pří-
jmů mimo stávající daňové
výnosy

Doprava
- tranzitní doprava řešená postup-

ně obchvatem
- řešení parkování v centru města,

zrušení parkování na Husově
náměstí

- řešení parkování v okolí nádraží
bez ohledu na pořádané výstavy
VLL

- řešení stání v Masarykově ulici
- rozšiřování osobní železniční

dopravy a zkvalitnění přeprav-
ních služeb

- podporovat záměr na moderni-
zaci a elektrifikaci železnice do
Milovic, její prodloužení
a napojení na trať Mladá
Boleslav-Liberec

Bezpečnost, zdravotnictví 
a sociální věci
- zlepšit práci městské policie

(pořádek v ulicích, ukázněnost
řidičů, dopravního značení,
plnění ustanovení vyhlášek
vydaných městem)

Pokračování na str. 5
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- rozšiřovat stávající kamerový
systém

- rozšířit možnosti dalšího připo-
jení objektů na pult centrální
ochrany

- zlepšit spolupráci s obvodním
oddělením PČR

- výchovné programy na školách
- podporovat integrovaný zá-

chranný systém (zakoupení
moderního zásahového vozidla)

- výstavba moderního zařízení
záchranného hasičského centra

- rozpracovat možnost postupné-
ho vybudování varovného
a informačního systému pro
obyvatelstvo pro občany města
i občany z přilehlého okolí

- udržet stanici rychlé záchranné
služby

- fungující dětskou pohotovost
- zajistit širokou nabídku ambu-

latních služeb
- podporovat terénní služby

poskytované pečovatelskou
službou

- zrekonstruovat budovu PRI-
VUM, předanou státem k využi-
tí pro oblast sociálních služeb

- zapojit město do komunitního
plánování

Životní prostředí
- pokračovat v revitalizaci měst-

ské zeleně
- rozšíření zeleně do extravilánu

města
- provádět údržbu stávající zeleně

a již vybudovaných zařízení
- podporovat vytváření volně pří-

stupných vodních ploch v okolí
města

- dokončení rekultivace
„Kruhovky“

- periodické čištění vodních toků
ve vlastnictví města

- udržování čistoty a pořádku na
veřejně přístupných prostran-
stvích

- podílet se na vybudování kom-
postárny na biologický odpad

- odmítáme další provoz spalovny
- osazovat více laviček na odpoči-

nek, odpadkových košů, poulič-
ní městský infosystém

- vytvářet pěší klidové zóny

Školství, děti a mládež
- pro školy budou zabezpečeny

energetické audity
- rekonstrukce školy T.G.

Masaryka
- pokračování rekonstrukce dal-

ších pavilonů školy J.A.
Komenského

- oprava fasády budovy ZŠ Litol
- u mateřských škol budou pod-

porovány rekonstrukce vedoucí
k úsporám provozních nákladů

- podporovat programy, které
posílí ekologickou a enviromen-
tální výchovu na školách, zlepší
jazykovou úroveň žáků a pomo-
hou v prevenci kriminality

- podporovat Základní umělec-
kou školu F.A.Šporka, vytvářet
podmínky pro postupnou obno-
vu pomůcek a inventáře

- podporovat zájmovou činnost
dětí a mládeže, zejména organi-
zovanou právě školami, spor-
tovními a společenskými orga-
nizacemi

- obnova, výstavba a údržba dět-
ských hřišť ve školních zaříze-

ních i mimo ně, především
v nové zástavbě

- stavět nebo rekonstruovat byty
pro učitele

Kultura
- výstavba nového společenského

víceúčelového kulturního zaří-
zení nebo adaptace stávajících
budov např. kina a zámku

- regenerace městské památkové
zóny - zámeckého parku 

- oprava barokních soch
- rekonstrukce budovy muzea
- prosazovat, aby se město stalo

cílem pro krátké pobytové i jed-
nodenní výlety

- zlepšit propagaci města v oblas-
ti cestovního ruchu a zvýšit spo-
lupráci se subjekty podnikající-
mi v této oblasti

Sport
- podporovat údržbu a rozšiřování

pěších tras, cyklotras, naučných
stezek 

- budovat nové cyklostezky s kva-
litním povrchem i pro bruslaře
na kolečkách

- vytipovat v rámci tvorby nového
územního plánu vhodné lokality
pro nová sportoviště

- pomocí grantů a dotací poskyto-
vat příspěvky na činnost a údrž-
bu zařízení sportovním organi-
zacím, sloužícím pro co největší
počet sportovců

- uvažujeme o vzniku plovárny na
Labi

- bude věnována pozornost údržbě
a obnově sportovišť ve vlastnictví
města, zejména pokud jde o sta-
dion u školy J. A. Komenského

Správa města
- zavést možnost bezhotovostních

plateb všech poplatků
- zlepšit možnost elektronické

komunikace občanů s úřadem
- zavést důslednější kontroly

dodržování vyhlášek města
a nařízení rady města

- vypracovat nový územní plán

Mohu na závěr příspěvku vzká-
zat čtenářům, občanům, členům
KSČM a příznivcům, že jako
zástupci za KSČM nebudem
pouze pasivně přihlížet tomu, co
vymyslí nebo předloží koalice, ale
budeme iniciativně předkládat
vlastní náměty na řešení problémů
občanů města nebo projekty,
jejichž realizace by zlepšila život-
ní podmínky obyvatel, a to přesto,
že jsme si vědomi, že naše projek-
ty a náměty nemusí být pouze
z principu „nemravního“ odsou-
hlaseny zastupitelstvem, neboť jak
je Vám známo, stávající koalice
má poměr při hlasování bohužel
většinou 6:9 v její prospěch.

Věřím však, že zdravý rozum
zvítězí a v zásadních věcech se ku
prospěchu obyvatel tohoto města
shodneme. Prozatím byly předlo-
ženy naše varianty na řešení par-
kování v jižní částí Husova náměs-
tí a podklady renomované společ-
nosti, která nabízí pomoc městu
v oblasti zpracování podkladů na
zabezpečení finančních prostřed-
ků z EU v oblasti energetiky
a vodního hospodářství.

Ing. Petr Gregor,
zastupitel,

předseda kontrolního výboru

Pokračování ze str. 4

Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové
řízení na poskytnutí půjčky z fondu rozvoje byd-
lení na území města.

Výběrové řízení i poskytnutí půjčky se řídí
Obecně závaznou vyhláškou č.1 Města Lysá nad
Labem o vytvoření a použití prostředků zvlášt-
ního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení
na území města, která byla schválena ZM dne
31. 3. 1999, a jejího dodatku ze dne 25. 11. 1999
a pravidly fondu ze dne 20. 2. 2006.

Tiskopisy žádostí o půjčku můžete získat na
finančním odboru nebo na internetových strán-
kách města. Kompletně vyplněné žádosti včetně
příloh se přijímají v podatelně města do 15. 2.
2007. 

Bližší informace podá ing. Polenová, p. Gillová
tel. 325 510 272.

Žádost musí obsahovat - vyplněný tiskopis
žádosti a přílohy 
- prohlášení nebo jiný doklad o vlastnictví domu či

bytu - výpis z katastru

- stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti ak-
ce, na niž nebo v jejímž rámci je žádáno o půjčku

- předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na niž je
žádána půjčka s orientační cenou akce, při svépo-
moci odhad nákladů

- o půjčku žádají vždy manželé společně
- doklad o příjmu - žadatel je schopen sjednanou

splátku platit
- půjčka se neposkytuje opakovaně na tituly do stej-

né nemovitosti, které žadatel jedenkrát čerpal

Žádosti, u nichž MěÚ zjistí, že jsou nesprávně nebo
neúplně vybavené, se nemohou vracet žadatelům
k přepracování (tzn. že opravení a doplnění podání
má postavení nového podání). 

Půjčka je poskytována na konkrétní tituly, viz tisko-
pis žádosti, a proto lze čerpat pouze bezhotovost-
ním platebním stykem - úhradou faktur na účet
dodavatele prostřednictvím ČS a.s. Lysá nad
Labem.

Městský úřad, finanční odbor

Výběrové řízení
Služba občanům

a firmám
- střežení objektů formou Pultu
centralizované ochrany Městské

policie Lysé n/L
Vážení spoluobčané a firmy, již

několik let je v našem městě provozo-
ván Městskou policií Pult centralizo-
vané ochrany (PCO), který v součast-
né době střeží okolo jednoho sta
objektů. Jedná se převážně o rodinné
domy, chaty a provozovny podnikatel-
ských subjektů.

Měsíční poplatek za monitorování
objektu (provozovny, sklady atd.)  je
stanoven dle velikosti objektu.
Poplatek za domy, byty a chaty činí
měsíčně 200,- Kč + DPH 19 %. 

V případě, že zvažujete zabezpeče-
ní Vašeho majetku, Vám rádi podrob-
ně vysvětlíme  funkčnost PCO. Do-
tazy můžete zasílat na e-mail: mest-
ska.policie@mestolysa.cz, případně je
získat telefonicky na tel. č. Městské
policie: 325 552 065 nebo osobně na
služebně MěP. 

Str. Kaplan A.,
zástupce velitele MěP Lysá n. L.
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Město Lysá nad Labem - seznam
pejsků, kteří čekají na svého nového
pána

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

vhodný na zahradu

Kříženec pinče č. 62
- pes, strarší vhodný do bytu, pova-

hy klidné

Město Lysá nad Labem by rádo
touto cestou poděkovalo všem
dobrým lidem, kteří se ujali našich
opuštěných pejsků. Seznam čtyřno-
hých 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 útul-
ku jsou umístěni i pejsci z jiných

měst a obcí, které si můžete přijít
prohlédnout. Doba pro návštěvy
útulku je PO - ČT 8.00 - 13.00, PÁ
8.00-12.00 a každou první sobotu
v měsíci od 9.00 - 11.00 hodin.

Noví majitelé, kteří se ujmou pej-
ska z útulku jsou osvobozeni z plat-
by (roční poplatek za psa) po dobu
dvou let. 

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

za odbor SM B. Černá

Hledáme nový domov pro tyto pejsky

zveřejňuje záměr na prodej obecních pozemků určených k zástavbě
rodinným domem, dle schváleného územního plánu sídelního útvaru
Lysá n.L. Jedná se o pozemky, které vznikly na základě dělení pozemku
p.č. 819/8 a 819/9, k.ú.Lysá nad Labem v lokalitě „Švermova“:
a) pozemek dle geometrického plánu p.p.č. 819/15 o vým. 922 m2

b) pozemek dle geometrického plánu p.p.č. 819/16 o vým. 951 m2

c) pozemek dle geometrického plánu p.p.č. 819/21 o vým. 882 m2

d) pozemek dle geometrického plánu p.p.č. 819/9 o vým. 1006 m2

Podmínky prodeje pozemku:
a) Kupující a prodávající se zavazují uzavřít a plnit ustanovení smlouvy

o spolupráci, kterou uzavírají současně s kupní smlouvou.
b) Kupující se v kupní smlouvě zaváže, že dokončí výstavbu rodinného

domu do 5 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na inže-
nýrské sítě, tj. vodovod, kanalizace, plyn a rozvody ČEZ. Nabytí práv-

ní moci výše uvedených kolaudačních rozhodnutí je prodávající povi-
nen oznámit kupujícímu nejpozději do 14 dnů od doby, kdy se tuto
skutečnost dozvěděl.

c) Za nedodržení bodu a) a b) je prodávající oprávněn od smlouvy od-
stoupit a pro tento případ bude sjednána smluvní pokuta ve výši 20 %
z kupní ceny ve prospěch prodávajícího.

d) Kupující má právo od této smlouvy odstoupit, nezajistí-li prodávající
výstavbu a podání žádosti o kolaudaci všech výše uvedených sítí
a komunikace do 31.12.2008.

e) Kupující hradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s převo-
dem návrhu na vklad na KU Nymburk.
Hlavním kriteriem pro hodnocení nabídek bude výše nabídnuté
ceny za pozemek.

Písemnou nabídku s nabídkovou cenou, která respektuje podmínky
prodeje výše uvedené, doručte do podatelny Městského úřadu v Lysé nad
Labem, Husovo náměstí 23 v zalepené obálce v termínu do 9.3.2007 do
11.00 hodin s označením
„prodej obecních pozemků v lokalitě Švermova Lysá n. L.“

vyvěšeno dne 15.1.2007 svěšeno dne 9.3.2007

Bližší informace podá Odbor správy majetku, budova MěÚ Lysá nad
Labem, II. patro č. dv. 51 tel: 325 510 236, Fax: 325 552 066, e-mail:
smidovaa@mestolysa.cz Návrh „Smlouvy o spolupráci na vybudování
inženýrských sítí“ je k nahlédnutí na odboru městského investora, 2.
patro, č. dveří 46 (jedná se o stejný postup, jakým již město postupovalo
při budování inženýrských sítí v lokalitě Třešňovka).

Město Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem
a pracovníci ÚTULKU dě-
kují všem hodným lidem,
kteří nezapomněli a přinesli
pejskům pod stromeček opět
něco dobrého na zub. Také
jsme moc rádi, že naši svě-
řenci našli díky těmto lidem
nový domov a lásku nových
páníčků. Ještě jednou děku-
jeme!!!
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Blahopřejeme
Citát: „Ne ten člověk žil víc, který se dožil vysokého věku, 
ale ten, který svůj život více procítil.“                Rousseau

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

v měsíci lednu

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
paní Vlasta Pejdlová 

paní Marie Dvořáková
pan Zdeněk Netopilík

85 let
paní Drahomíra Kubešová

paní Věra Bittnerová
pan Jiří Souček

92 let
paní Božena Šelemberková

93 let
paní Marie Hráská 

paní Marie Stolejdová
pan Květoslav Svatoš

94 let
paní Anna Petrtýlová

99 let 
paní Anežka Roubíčková

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

15.1.-15.3. Zima v Lysé nad Labem očima 
MVDr. Jana Kořínka
Výstava ve státním okr.archivu (bývalém augustiniánském klášteře)

1., 8., 15.2., 1.3. Břišní tance pro děti - Městská knihovna
15,15 hod začátečníci, 16,00 hod pokročilí

2.2.-25.3. Fotografie Lysé nad Labem
Výstava E.Vejnara v Muzeu B.Hrozného

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

4.2. Velká loupežnická pohádka 
(Divadelní soubor TYL z Čelákovic) 
15,00 hod Kino na Husově náměstí

5., 12., 19., 26.2. Břišní tance pro ženy
18,00 hod v Městské knihovně

6.2. Toulky českou minulostí  
Beseda s PaedDr.Marií Kořínkovou
v 16,30 hod v Městské knihovně

7., 21.2. Kurz drátování - 16,30 hod v Městské knihovně
8.-11.2. Výstava Řemesla - Sklo 2007 - Výstaviště
9.2. OCZE+VOCZE a SEYHELLO (DJ´S)

20,00 hod v Café Baru v kině na Husově nám.

12., 26.2. Tvořivé odpoledne - 16,00 hod v Městské knihovně
25.2. Koncert trombonového kvarteta

16,00 hod v Kostele sv.Jana Křtitele

2.3. AFTERSHAKE + DJ SEAGULL
Kino na Husově nám.

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.

KINO, DVD 
PŮJČOVNA, 
CAFÉ BAR

PROGRAM ÚNOR
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 

Ú N O R

čt  1.2. - 20:00 FILM
ODSOUZENI ZEMŘÍT 

(VB, 2006, 95 min)
Film natočený podle skutečné události.
Víkendový výlet na luxusní jachtě se pro
skupinu vysokoškolských kamarádů mění

na děsivou plavbu. Vstupné 80,-

pá 2.2. - 20:00 FILM
PARFÉM - PŘÍBĚH VRAHA 

(FR/SP/N, 2006, 147 min)
Jean-Babtiste Grenouille má vlastnost
génia - svým nosem dokáže zachytit, 

detailně popsat a charakterizovat všechny
vůně, které se kolem něj mihnou. Zoufale
však touží po vytvoření dokonalé vůně.

Naprosto zbavený citu se rozhodne vytvořit
démonickou vůni, jejíž základní esencí 

bude vůně mladé dívky. 
Vstupné 80,-

so 3.2. - 19:30 FILM
PRAVIDLA LŽI 

(Česko, 2006, 115 min)
Psychologické drama z prostředí terapeu-

tické komunity, kde se jedenáct lidí pokouší
odpoutat od své minulosti. Atraktivně obsa-
zený film Roberta Sedláčka je režisérovým

celovečerním debutem. 
Vstupné 80,-

ne 4.2. - 15:00 DIVADLO PRO DĚTI
VELKÁ LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA 

podle J. Čapka
Uvádí divadelní soubor TYL z Čelákovic.

Vstupné 40,-

st 7.2. - 20:00 FILM
DEJA VU 

(USA, 2006, 128 min)
Angenta ATF Douga Carlina (Denzel

Washington) začne pronásledovat podivný
pocit. Pocit, který se dá popsat jen těmi
dvěma francouzskými slovy - Déja Vu.

Carlinovi se však otevírá možnost 
přijít celé té věci na kloub. Možná totiž
není zase tak velký problém vrátit čas...  

Vstupné 80,- 

čt 8.2. - 20:00 FILM
DOBRÝ ROČNÍK 

(USA, 2006, 118 min)
Příběh londýnského experta v oboru 

investic Maxe Skinnera (Crowe), 
který se po smrti svého strýčka vrací na

vinici, kde prožil nejkrásnější část dětství.
Přestože chce hodit minulost za hlavu 
a vinici co nejdříve prodat, v okamžiku 
příjezdu do čarokrásné oblasti na jihu

Francie se začne odvíjet zcela nová 
a opojná kapitola jeho života, v jejímž 

průběhu v sobě nalezne to, co už 
od dětství postrádá. 

Vstupné 80,-

pá 9.2. - 20:00 DJ'S
OCZE+VOCZE a SEYHELLO
- drum'n'bass, jungle, breakbeat 

v Café Baru

ne 11.2. - 15:00 FILM PRO DĚTI
HAPPY FEET 

(Austrálie/USA, 2006, 87 min)
Komediální animované dobrodružství se

odehrává na ledové a zasněžené
Antarktidě. Ve zdejší Zemi tučňáků musí

každý tučňák umět krásně zpívat, aby skrz
píseň nalezl duši svého nejbližšího. Jednou

se ale narodí mladému páru Memphisu 
a Normě Jean mládě Mumble, který je 

nejhorší zpěvák v celé Antarktidě. Ačkoliv
zpívat neumí, je nejlepším stepařem 

na světě. Vstupné 60,-

čt 15.2. - 20:00 FILM
MILUJU TĚ K SEŽRÁNÍ 
(USA/Kanada, 2005, 96 min)

Představte si, že milujete krásnou ženu, ale
ona vás pokládá JEN za svého nejlepšího
kamaráda. A právě když se jí konečně roz-

hodnete říci, že jí milujete, nastane nejtrap-
nější situace vašeho života.. Vstupné 80,-

pá 16.2. - 20:00 FILM
ERAGON (USA, 2006, 104 min)

Po Harrym Potterovi, Pánovi prstenů a
Letopisech Narnie přichází další dobro-

družné fantasy. Román Eragon se stal na
knižním trhu senzací. Vstupné 80,-

so 17.2. - 19:30 FILM
ŠŤASTNÉ A VESELÉ 

(FR/N/BEL/VB, 2005, 115 min)
Tento film je inspirován skutečným příbě-
hem, který se odehrál v zákopech první

světové války na Štědrý večer roku 1914.
Během onoho Štědrého večera se nemysli-
telné stalo skutečností: tři vojáci vystoupili

ze svých zákopů, své pušky nechali za
sebou a podali si ruce se svými nepřáteli.

Vstupné 80,- 

ne 18.2. - 15:00 FILM PRO DĚTI
LOVECKÁ SEZÓNA 

(USA, 2006, 99 min)
Do života Booga, zdomácnělého medvěda
grizzlyho bez jakýchkoliv schopností nut-
ných k přežití v divočině, vtrhne jako ura-
gán vychrtlý a upovídaný jelenec Elliot.

Vstupné 70,-

čt 22.2. - 20:00 FILM
SAW III 

(USA, 2006, 107 min)
Jigsaw stále dál tahá za všechny provázky,
intrikuje jako šedá eminence proti všem,

kteří si neváží života a co víc, všechno dělá
jen pro jejich dobro. A  hraje s  rád.

Vstupné 80,-

pá 23.2. - 20:00 FILM
NAUKA O SNECH 

(Francie, 2006, 105 min)
Nauka o snech je podivínským výletem do

kolážové říše divů, která je vyrobena 
z papíru, celofánu a představ. Nauka 

o snech je laškovná romantická fantazie
odehrávající se v chaotickém mozku

Stephana Mirouxa (Gael Garcia Bernal),
mladého výstředního muže, jehož sny mu

neustále napadají reálný svět. Vstupné 80,-

so 24.2. - 19:30 FILM
TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU

PILOU: POČÁTEK 
(USA, 2006, 84 min)

Na útěku z tábora rekrutů se dvěma kama-
rádům a jejich přítelkyním stane nehoda.
Na místo činu přijíždí šerif Hyot, zranění
jsou donuceni šerifa následovat… To je

začátek děsivých událostí, které na ně ještě
čekají. Vstupné 80,-

Na březen připravujeme:
Pá 2.3. AFTERSHAKE + DJ SEAGULL

So 3.3. Prázdniny - film
Ne 4.3. Asterix a Vikingové - film pro děti

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

H U D E B N Í  S E T K Á N Í
v neděli 25. 2. 2007 od 16 hodin

v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.

Trombonový kvartet CUATRO ESTUDIANTES
Účinkují posluchači plzeňské konzervatoře:

Daniel Baxa, Filip Masařík, Martin Šašek, Jakub Šimáček
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Beletrie pro dospělé
Od rána do večera - A. Lustig,

Důvěrná setkání - K. Harvey, Bílý žár
- S. Brown, Grandhotel - J. Rudiš, Den
osvobození - A. McNab, Vagon č. 106
- P. Svoboda, Strážci víry - T.
Malarkey, Brána do pekel - E. Black,
Pátrací ponorka - I. Trenowden,
Pojídač stínů - K. Meyer, S pečetí viny
- J. Hanibal, Vzhůru, tesaři, do výše
střechu zvedněte! - J. D. Salinger,
Buďme k sobě vlídní - J. Fousek

Naučná lit. pro dospělé:
Moderní zdravá kuchařka - V. Cha-

loupka, Leonardo da Vinci - CH. Ni-

choll, Slovník spisovné češtiny, evolu-
ce - podvod století, Báječný svět,
Solární energie pro váš dům, U nás
v Evropě, 100 receptů pro domácí
pekárnu, Šéf špionáže v tajné válce,
K. Neumannová - Moje tři zlata,
Výtvarné hříčky pro malé děti

Beletrie pro děti:
Krtek a malí pomocníci - J. Žáček,

Elce pelce kotrmelce - V. Provazníko-
vá, Tulákova hůl a jiné pohádky -
O. Scheinpflugová 

Naučná lit. pro děti:
Co, jak, proč - náboženství, Co, jak,

proč - Měsíc

DVD 
Napětí: Miami Vice

Komedie: Rozchod!
Dobrodružné: Snílek

Nové videokazety ve videopůjčovně

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

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 7., 21. února, 
7., 21. března 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 12. a 26. února, 

12., 26. března 2007 od 16.00 hodin.
Kurzovné je včetně materiálu celkem 50,- Kč.

Přezůvky, nůžky a zástěru nebo staré tričko s sebou!

11

22

Břišní tance pro ženy 
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ

- v pondělí 5., 12., 19., 26. února, 
5., 12., 19. a 26. března 2007 od 18.00 hodin

Cena jedné lekce je 50,- Kč.

44

Břišní tance pro děti 
pod vedením Lenky KRAMPEROVÉ - ve čtvrtek 1.,

8. a 15. února, 1., 8., 15., 22. a 29. března 2007

- začátečníci 15.15 - 15.45 hod. - pokročilí 16.00 - 17.00 hod.

Cena jedné lekce je 30,- Kč.

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

44

Besedu s paní PaedDr. Marií Kořínkovou

na téma:

Toulky českou minulostí
- Přemysl I. Otakar, Václav I., Přemysl II. Otakar,

Václav II. a Václav III.

Beseda se koná v úterý 6. března 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

Muzeum Bedřicha Hrozného si Vás dovoluje pozvat na výstavu:

„Fotografie Lysé nad Labem“ 
OBJEKTIVEM EMANUELA VEJNARA.

Výstava bude slavnostně zahájena 2. února 2007 v 17 hodin
v Muzeu B. Hrozného v Lysé a potrvá do 25. 3. 2007

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem 
si Vás dovoluje pozvat na 

přátelské setkání s lyským rodákem, 
p. JUDr. Václavem Králem, autorem několika poutavých knih,

které pořádá dne 23. 2. 2007 v 17,30 hodin
v budově bývalého augustiniánského kláštera v Lysé nad Labem.

Nezapomeňte přijít, autor bude vzpomínat  
na své cesty exotickými kraji 

ČESKÉ BARÁČNICTVO - OBEC LYSÁ NAD LABEM
POŘÁDÁ DNE 3.3.2007

BARÁČNICKÝ PLES
OD 20.00 HODIN V KULTURNÍM DOMĚ V MILOVICÍCH

D o p r a v a  a u t o b u s e m  z a j i š t ě n a

Připomeňme si, že i v našem městě může být pravá „ladovská“ zima

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem
Vás zve na výstavu fotografií MVDr. Jana Kořínka

Zima v Lysé nad Labem očima
MVDr. Jana Kořínka

1 5 .  1 .  2 0 0 7  -  1 5 .  3 .  2 0 0 7
Čtvrtá část cyklu nazvaného ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ bude vystavena 

v budově bývalého augustiniánského kláštera v Lysé nad Labem

Křesťanství bez papeže
Je název přednášky Bohumila Kejře, předsedy Kostnické jednoty, fará-

ře a konseniora Českobratrské církve evangelické. Chceme si jí připome-
nout 550. výročí vzniku Jednoty Českých bratří, jejich čin volby na Římu
nezávislých vlastních kněží a význam těchto událostí v dějinách a podnes.
Toto shromáždění se koná v sobotu 3. března v Lysé nad Labem ve sbo-
rovém domě v areálu evangelického sboru na nám. B. Hrozného.

Kostnická Jednota, D. Molnár
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Také zřejmě dobrý! Na základě
ohlasů již v sále se i 3. repre ples města
pod osobní záštitou p. starosty
Mgr. Jiřího Havelky zřejmě povedl.
Škoda jen, že pan starosta byl vyřazen
z aktivního působení chřipkou. V kaž-
dém případě se osvědčila pečlivá pří-
prava již po skončení plesu minulého,
kdy jsme včas zajišťovali vše potřebné
- termín sálu, smlouvu s kapelou,
smlouvu s taneční skupinou… Vysoce
zákeřné se ukázalo zvýšení ceny
nájemného za sál (přes 70 tis. Kč!!!) -
nebýt finančního zajištění ze strany
městského úřadu by nebylo možné při
současných výnosech tuto částku
uhradit! Je škoda, že v Lysé není k dis-
pozici jiný sál a k tomu za přijatelněj-
ších podmínek. 

O hudební produkci se na základě
dobrých zkušeností z loňského plesu
opět postaral taneční orchestr OH
Tony Black Band z Litoměřic pod
vedením svého nepřehlédnutelného
kapelníka pana Černého. O konferová-
ní a řízení plesu jsme se opět podělili
se zpěvákem zmíněného orchestru. Po
úvodním přivítání jsme hned zavčas,
dokud valná většina přítomných byla
schopna aktivně vnímat, poděkovali
především příchozím - příznivcům
plesu, města, TKD, na jejichž počtu
a spokojenosti vlastně celý ples a pro-
gram stojí (nebo také padá), skupině
sponzorů a dárců, kteří buď obohatili
tombolu (seznam vytištěn pro každý
stůl v sále, tentokráte již na celý for-
mát A4 značně drobným písmem),
nebo přispěli finančně, aranžérky paní
Jany Jakubalové a v neposlední řadě
i členům a členkám Tanečního klubu
dospělých včetně těch mladších i nej-
mladších - Gábiny, Verunky…, kteří
opět pod ideovým vedením geniálního
Ing. Míly Škocha, jakož i díky podstat-
né pomoci řady nečlenů - vesměs
našich potomků Hanky, Zdeňka,
Honzíka, Aleše..., ale i kamarádů
odrostlejších - Standy…, připravili pro
návštěvníky výzdobu celého sálu, letos
zaměřenou na historii. Stálo nás to
i s následným úklidem sálu mnoho
hodin večerní, noční, ranní i odpolední
tvrdé práce - to je nevýhoda pořadatel-
ství… 

Následovalo oficiální zahájení
plesu, které provedla s grácií sobě
vlastní paní místostarostka Marcela
Chloupková. S radostí jsme poté mohli
přivítat i naše vzácné hosty z Moravy -
z vinařské obce Perná (cca 760 obyva-
tel, 7 km od Mikulova, pod Pálav-
skými vrchy, dle zákona Mikulovská
vinařská oblast, kde se mimochodem
vyrábí jedna z nejlepších bílých vín na
světě - a to ve srovnání i s Francií,
Itálií, Španělskem, Jižní Amerikou. -
Vy, co je nepijete, tím přicházíte
o mnohá potěšení a zážitky, a kde
mimochodem funkci kostelníka vyko-
nává bývalý nymburský občan, který
se hned dává do řeči, jakmile vidí na
Vašem autě SPZ začínající NB - teď to
chudák s nicneříkajícím středočeským
S-kem bude mít těžší) - přední vinaře -

z rodiny Kořénkových a Bednářových,
jimž účast na loňské akci bohužel
nevyšla, ale letos si vše, jak věříme,
vynahradili a vychutnali. Pro zajíma-
vost jsme sondovali i finanční podmín-
ky pronájmu sálu na mikulovském
zámku - ve srovnání s Výstavištěm tře-
tinové… 

Narozdíl od předloňského zaměření
na Lysou a Braunovy sochy a loňské-
ho plesu, kdy tváře tancechtivých
návštěvníků rozjasnily obrazy krás-
ných dam v různých plesových róbách,
opět letos potěšil návštěvníky centrál-
ně zavěšený zdobný kruh, vstupní
oblouky, osazené zelení. Tentokráte
přibyl i krásný kočár pana Jiřího
Kofroně, u kterého figurína pána

s cylindrem a hůlkou pomáhala sestou-
pit figuríně dámy (figuríny zapůjčil
obchod Pohoda…) v dobových pleso-
vých šatech a oblecích. Na stěnách
byly instalovány zvětšeniny historic-
kých fotografií od pana Leinera, laska-
vě zapůjčených vedoucím Polabského
muzea v Lysé panem Rašínem. 

Pokochali jsme se pohledem na
nám známá místa v Lysé, mnohdy
dnes už vypadající jinak, pamětníkům
i slza skanula… Během přestávky byly
i letos na plátně promítány záběry
z minulého plesu, zmíněné historické
fotografie i historické pohledy Lysé
z mé slušné sbírky. Zajímavý byl
například pohled z roku 1907, který
zobrazoval představu Lysé v roce 2007
- se vzducholoděmi, tramvajemi.
Současné vedení města má tedy roz-
hodně co dělat… Nebo pohled z oblas-
ti Kačína, kde se tenkrát zrcadlil pouze
rybník s několika kusy domácího vod-
ního ptactva, dokládající důvod názvu
této městské části. 

V organizačním bloku informací
byli přítomní seznámeni s výše jmeno-
vaným orchestrem, plánem a průbě-
hem tomboly a také již podruhé v Lysé
nad Labem se zákazem kouření v sále
na základě „protikuřáckého“ zákona
v naší zemi, což vyvolalo potlesk vět-
šiny přítomných. Kuřáci byli ukázně-
ní. Odcházeli k popelníku před budovu
a nutno říci, že vzduchu v sále to znač-
ně prospělo. Neměli jsme uslzené oči,
cigaretový dým nás nenutil ke kašli,
zpěváci neměli vysušené hlasivky…
Loni jako novinka, letos již jako
osvědčený prvek se projevilo oznamo-

vání důležitých momentů pomocí pra-
vého čínského gongu (z Amati
Kraslice), jehož zvuk rozhodně nebylo
možné přeslechnout. 

Při vstupu do sálu příchozí vítal
tentokrát přípitek šumivého moku.
V určeném čase došlo i k vylosování
a výdeji tomboly. Výdej jsme trochu
nezvládli… Vzpomínáte na scénu
z jednoho českého filmu? Mámo, tady
byla čokoládová koule… Vy - postiže-
ní - přijměte, prosím, omluvu…
Věříme, že kromě opojení z výhry
jako takové byli vylosovaní šťastlivci
spokojeni i s hodnotnými cenami. Jako
vrcholnou cenu se na poslední chvíli
podařilo zajistit tandemový seskok
padákem od pana Petra Lafka.

Výherce však viditelně moc nadšen
nebyl… Ale tleskali jsme mu všichni,
ať přející či škodolibí. 

Je chvályhodné, že se celá akce,
trvající do časných ranních hodin -
přesně dle schválení kompetentním
orgánem v duchu městské vyhlášky,
obešla bez nepříjemností a zádrhelů,
na velmi decentní úrovni. Opět se
nikdo nepopral, nikdo nemusel být
vyveden pořadatelskou službou, vzbu-
zující respekt boulemi svých svalů.
S pomocí Jiřího Pixy, tanečního mistra,
trenéra, rozhodčího atd. a našeho
kamaráda k tomu se podařilo zajistit
i vrcholná předtančení. První předved-
la taneční škola Astra, choreografie se
nazývala Vídeňský ples, takže klasické
tance. Kolem desáté hodiny večerní
své umění prokázali i držitelé soutěžní
mistrovské třídy M Marek Zelinka
s Vandou Dětinskou, členové STK
Praha Vltavská, kteří uchvátili přítom-
né obdivuhodnými kreacemi při ukáz-
kách latinskoamerických tanců. Oči

většiny přítomných mužů se zalíbením
spočinuly i na dráždivém spíše odhalu-
jícím oblečení Vandy a především na
tom odhaleném nebo naznačeném
a naopak zdůrazněném. Nechyběl
mohutný potlesk. Ale i úroveň všech
tančících z řad plesajících byla, jak
konstatováno přítomnými odborníky,
na vynikající úrovni. A samozřejmě
i róby plesajících dam byly mnohdy
překrásné, často laděné do vínova, ofi-
ciální to barvy letošního plesu, stejně
tak i mnoho košil a kravat zúčastně-
ných pánů. Dámy byly prostě za dámy,
plesat s nimi a tisknout se v těsném
držení bylo skutečně náááádhernééé… 

Přítomni byli i někteří zastupitelé
a radní města. Věřím, že jsme jako
Taneční klub dospělých úrovní plesu
odpověděli i na výhrady právě někte-
rých radních a dalších kompetentních
či méně kompetentních, o to však
aktivnějších osob, zda nám měla být
organizace svěřena i letos organizace
plesu, kterou nám rada nakonec - niko-
li jednotně - schválila, jak jsme se
mohli dočíst v Listech, na základě
časového tlaku (kupodivu tedy nikoli
na základě zkušeností s organizací
a úrovní minulých městských plesů?!).
Těm, kteří nám věřili, tímto děkujeme,
snad jsme je nezklamali. 

Co dodat závěrem? Již tento týden
zřejmě objednáme taneční orchestr OH
Band na příští rok a zablokujeme ter-
mín pro další městský ples - to pro pří-
pad, že bychom se jako Taneční klub
dospělých Lysá nad Labem účastnili
veřejného řízení o organizaci a pořada-
telství městského plesu a toto řízení
vyhráli. Věřím, že pokud budou v říze-
ní stanovena obvyklá kritéria, jako by
mohla být celková úroveň plesu, orga-
nizační zvládnutí akce, spokojenost
návštěvníků, výzdoba sálu a podobně,
nemuseli bychom být bez šancí… 

Vážení plesající, a opravdu už na
závěr si dovolím poděkovat Vám co
nejsrdečněji za přízeň městskému
plesu a dovolím si Vás pozvat i na další
akce pořádané Tanečním klubem
dospělých Lysá nad Labem, jako jsou
a budou taneční kurzy pro dospělé
a podobně. Zájemce o členství
v našem klubu také rádi uvidíme. Jste
aktivní v oblasti kultury, sportu, pití
moravského vína, kamarádští, ale
i pracovití? Tak se informujte - nejlépe
ve zlatnictví Topaz u Tondlů.

Za TKD Mirek Firman

Tak jaký byl ten letošní - již třetí?

Poděkování
Město Lysá nad Labem děkuje

Tanečnímu klubu dospělých Lysá
n. L. za přípravu a režii celého
průběhu večera  III. reprezentač-
ního plesu města, který proběhl
20. ledna t.r. na Výstavišti. 

O tom, jak se dá ze strohé
výstavní haly vytvořit vcelku útul-
ný kulturní sál se můžete dozvědět
z fotodokumentace umístěné ve
vývěsní skříňce podloubí staré

radnice.  Pro nezúčastněné dodá-
vám, že pro návštěvníky plesu
bylo  nachystáno atraktivní před-
tančení i další taneční vstup, pro-
fesionální orchestr a tombola zají-
mavých cen. Hosté pozitivně kvi-
tovali zákaz kouření v sále v prů-
běhu konání celého plesu!

Celkové hodnocení: ★★★★★

Marcela Chloupková
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I. kategorie 
pro ZŠ 3. - 5. ročník

Zámecký park v Lysé nad Labem
1. Které sochy si můžeš prohlédnout

v hlavní osové aleji parku, která
vede od vstupu z ulice Komen-
ského až k budově zámku?

2. Jaké stromy rostou v této hlavní
osové aleji?

3. Vyber si jednu ze soch nebo jeden
strom a výtvarně je ztvárni
(nakresli, vymodeluj apod.)
s krátkým popisem.

4. Napiš, ze kterých pramenů jsi čer-
pal/a.

Soutěž je určena jednotlivcům,
maximálně dvojicím s podmínkou, že
soutěžící uvedou, na jaké části práce
se podíleli.

Maximální velikost práce pro
I.kategorii je A3.

Autoři uvedou své jméno, adresu
a kontaktní telefon, třídu a školu.

II. kategorie 
pro ZŠ 6. - 9. ročník

Barokní budovy v Lysé nad
Labem 
1. Kolik barokních budov se v Lysé

nachází?
2. Co znamená pojem „sakrální“

a „profánní“ budova?
3. Vyjmenuj od každého pojmu

nejméně 2 budovy (kromě kostela
sv. Jana Křtitele, protože byl
tématem II. ročníku), které se
nachází v našem městě.

4. Dle vlastního výběru popiš jednu
z nich a doplň obrazovým materi-
álem.

5. Napiš, ze kterých písemných pra-
menů jsi čerpal/a.

Soutěž je určena jednotlivcům,
maximálně dvojicím s podmínkou, že
soutěžící uvedou, na jaké části práce
se podíleli.

Maximální rozsah pro II. katego-
rii se všemi přílohami je 10 stran
formátu A4.

Autoři uvedou své jméno, adresu
a kontaktní telefon, třídu a školu.

III. kategorie 
pro studenty OA, SŠ
a SOU

Barokní stavby v Lysé nad Labem
1. Kolik barokních staveb se nachá-

zí v Lysé?
2. Vyjmenujte všechny sakrální

barokní stavby ve městě. Uveďte
nejméně 4 charakteristické zdob-

né architektonické prvky, které se
na nich nachází.

3. Vyjmenujte nejméně 2 profánní
barokní stavby na území města.
Uveďte nejméně 2 charakteristic-
ké zdobné architektonické prvky,
které se na nich nachází.

4. Objasněte pojem „mansardní
střecha“. Na kterých budovách
(nejen barokních) ji v Lysé nalez-
neme?

5. Objasněte pojem „rizalit“. Na kte-
rých budovách a jaké typy rizalitů
v Lysé nalezneme? 

6. Jaké další stavby se v období
baroka ještě nacházely v zámec-
kém parku?

7. Dle vlastního výběru popište
jednu z barokních budov (s vý-
jimkou kostela sv. Jana Křtitele,
protože byl tématem II. ročníku
soutěže) a doložte obrazovým
materiálem. Práce by měla zahr-
novat úvod (= důvod výběru stav-
by, zdroje informací a písemných
pramenů), vlastní popis stavby,
závěr práce (= dnešní užití stavby,
jaké nové poznatky Vám práce
přinesla), obrazovou přílohu
a seznam použitých pramenů.

Soutěž je určena jednotlivcům,
maximálně trojicím s podmínkou, že
soutěžící uvedou, na jaké části práce
se podíleli.

Maximální rozsah pro III. katego-
rii se všemi přílohami je 10 stran
formátu A4.

Autoři uvedou své jméno, adresu
a kontaktní telefon, třídu a školu.

Ustanovení 
společná pro I., II.
a III. kategorii

Uzávěrka soutěže je 31. 5. 2007,
prosíme o shromáždění prací na jed-
notlivých školách a jejich předání na
odbor školství MěÚ dne 4. 6. 2007.
Hodnocení tříčlenné odborné komi-
se, která bude stanovena po dohodě
Spolku rodáků a odboru školství
MěÚ, bude doručeno písemně na
adresu školy a zároveň na adresu
vítězů do konce června 2007. Opět
se počítá s tím, že oceněné soutěžící
přijme k audienci hraběcí pár osob-
ně při Šporkovských slavnostech
dne 25. 8. 2007. Práce budou
v srpnu a září vystaveny podle toho,
jaké bude jejich množství, v muzeu,
archivu nebo knihovně v Lysé nad
Labem.

IV. kategorie pro širo-
kou veřejnost

Barokní stavby v Lysé nad Labem

1. Kolik barokních staveb se nachá-
zí v Lysé?

2. Vyjmenujte všechny sakrální
barokní stavby ve městě. Uveďte
nejméně 4 charakteristické zdob-
né architektonické prvky, které se
na nich nachází.

3. Vyjmenujte nejméně 2 profánní
barokní stavby na území města.
Uveďte nejméně 2 charakteristic-
ké zdobné architektonické prvky,
které se na nich nachází.

4. Objasněte pojem „mansardní stře-
cha“. Na kterých budovách (nejen
barokních) ji v Lysé nalezneme?

5. Objasněte pojem „rizalit“. Na kte-
rých budovách a jaké typy rizalitů
v Lysé nalezneme? 

6. Jaké další stavby se v období
baroka ještě nacházely v zámec-
kém parku?

7. Dle vlastního výběru popište
jednu z barokních budov (s vý-
jimkou kostela sv. Jana Křtitele,
protože byl tématem II. ročníku
soutěže) a doložte obrazovým
materiálem. Práce by měla zahr-
novat úvod (= důvod výběru stav-
by, zdroje informací a písemných
pramenů), vlastní popis stavby,
závěr práce (= dnešní užití stavby,

jaké nové poznatky Vám práce
přinesla), obrazovou přílohu
a seznam použitých pramenů.

Soutěž je určena jednotlivcům,
maximálně trojicím s podmínkou, že
soutěžící uvedou, na jaké části práce
se podíleli.

Maximální rozsah pro IV. katego-
rii se všemi přílohami je 10 stran
formátu A4.

Autoři uvedou své jméno, adresu
a kontaktní telefon a věk.

Uzávěrka soutěže je 31. 5. 2007,
práce se mohou odevzdávat v Měst-
ské knihovně v Lysé nad Labem.
Hodnocení tříčlenné odborné komi-
se, která bude stanovena po dohodě
Spolku rodáků a odboru školství
MěÚ, bude doručeno písemně na
adresu vítězů do konce června 2007.
Opět se počítá s tím, že oceněné
soutěžící přijme k audienci hraběcí
pár osobně při Šporkovských slav-
nostech dne 25. 8. 2007. Práce
budou v srpnu a září vystaveny
podle toho, jaké bude jejich množ-
ství, v muzeu, archivu nebo knihov-
ně v Lysé nad Labem.

Spolek rodáků

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

Taneční kurz září - prosinec 2007
Kurz tance a společenské výchovy bude 
probíhat pod vedením Ladislava Fišera 

v sále Záložna v Benátkách n. J. 
o sobotách od 20 hod.

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

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

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

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

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

Př ih lás i t  s e  můžete  od  února  do  kvě tna  2007  
na Městském úřadě v Lysé n.L., u paní Frankeové - odbor kultury 
(tel. 325 510 212), avšak pouze do naplnění kapacity, která činí 35 párů. 
Je možnost přihlásit se do kurzu pořádaného TŠ FIS, který bude probíhat 
rovněž každou sobotu v sále Záložna Benátky n. J., ale od 17 hodin (přihláš-
ky na telefonu 774 329 329). Na ten však nebude zajištěna doprava autobu-
sem z Lysé n. L.

Spolek rodáků a přátel města Lysé nad Labem spolu s Odborem školství a kultury Městského úřadu 
v Lysé nad Labem vyhlašují v rámci 11. ročníku Šporkovských slavností již potřetí

Soutěž ve znalostech lyské historie
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Stejně jako každý rok jsme
v naší ZUŠce měli před vánočními
svátky v plánu spoustu akcí. Ať už
to byl jazzový koncert, žákovský
koncert, koncerty na pobočkách
v Kostomlatech nad Labem
a v Milovicích, vánoční výstavy
nebo slavnostní vánoční koncert
v sále kina, všechny se nám poda-
řilo zdárně zorganizovat a všechny
byly, alespoň podle názorů
návštěvníků, velmi vydařené.
Jsme také rádi, že se opět uskuteč-
nil Koncert učitelů, který se konal
na závěr celoročního mozartov-
ského projektu v Muzeu B.
Hrozného za podpory ředitele
muzea pana Ondřeje Rašína. Také
vánoční koncert v kině Hogo
Fogo, ve kterém se blýskli přede-
vším žáci hudebního, tanečního
a výtvarného oboru, přispěl ke
slavnostní vánoční atmosféře.

Naše škola však sobě i veřej-
nosti nadělila ještě další dva
„dárečky“. Tím prvním bylo natá-
čení štědrovečerního dílu Recep-
táře Přemka Podlahy, ke kterému
jsme byli pozváni paní Křížovou -
pracovnicí Polabského národopis-
ného muzea v Přerově nad Labem.
I když termín pro nácvik polab-

ských koled byl šibeniční a věk
zúčastněných muzikantů a zpěvá-
ků velmi nízký, děti se vrhly do
práce s neuvěřitelnou vervou.
Čekal je necelý měsíc perného
zkoušení a tři vyčerpávající dny
natáčení, na kterém si děti mohly
vyzkoušet ne vždy zrovna lehkou
práci filmařů a ne vždy ideální
podmínky. Výsledek jsme mohli
zhlédnout na Štědrý den. Věříme,
že každý, kdo pořad viděl, byl stej-
ně spokojen jako učitelé, kteří děti
připravili (J. Erbenová, J. Štrom-
ská, Z. Er-ben ml., V. Blažková).
Vystoupení lyských malých
koledníků bylo příjemným zpest-
řením Receptáře.

Tím druhým dárkem byl počin,
který zatím v naší škole nemá
obdoby. Naše paní učitelky se
s dětmi vrhly do složení a nacvi-
čení muzikálového představení na
motivy vánoční koledy Ch.
Dickense, které nazvaly „Scroo-
ge“ podle hlavního hrdiny. V cel-
kem pěti představeních mohli
diváci spolu s účinkujícími dětmi
prožít příběh o napravení chamti-
vého a bezcitného pana Scrooge,
okořeněný spoustou chytlavých
melodií a baletními vystoupeními.

Nápad na provedení
muzikálu, hudba a texty
písní a příprava sólistů
byly dílem Jany Štrom-
ské. Přípravy hudebních
aranžmá, vystoupení
sboru a organizace se
ujala Jana Erbenová.
Autorkou scénáře, pro-
gramu a plakátu byla
Mgr. Kateřina
Urbánková, která také
nacvičila herecké výstu-
py a zajistila technickou
stránku představení.
Cho-reografie a nácvik
baletní byly úkolem
Kateřiny Hájkové.
Autor-kami báječně

vymyšlené opony byly Jana
Erbenová (nápad) a paní Jitka
Řeháková (realizace), která do
vzájemné spolupráce tří oborů
naší školy vnesla i rodičovský
prvek.

Ten, kdo měl možnost aspoň
nahlédnout do hektického zákulisí
příprav a představení, kdo si umí
představit víkendy a večery stráve-
né nácvikem a organizací, ten nám
jistě dá za pravdu, že jak dětem,
tak všem, kdo se jakkoliv na pří-
pravách podíleli, patří náš obdiv
za obrovské nasazení a nadšení.
Povedlo se jim muzikálové před-
stavení se vším všudy. A že se
vydařilo nadmíru dobře, o tom
svědčí oněch pět „vyprodaných“
představení a velmi nadšené ohla-
sy. Nekončící potlesk a pár minut
slávy v závěru si děti skutečně
zasloužily. Nesmíme zapomenout
ani na rodiče účinkujících dětí
a jejich trpělivost, s jakou oběto-
vali muzikálu rodinné víkendy. 

Naše škola zkrátka prožila sku-
tečně bohatý prosinec a my věří-
me, že se nám i v tomto roce bude
naše práce dařit stejně dobře.

Vlasta Blažková

Vánoční nadílka v ZUŠ F. A. Šporka 

Vám všem, kteří jste pomáhali
při akci ŽIVÝ BETLÉM 24. 12.
2006. Klanželům Šípkovým
a jejich Martínkovi za představení
Svaté rodiny, dětem, které před-
stavovaly koledníky, Kamilovi
a jeho kamarádce za krásné pastý-
ře, Jirkovi, Mirečkovi a Jirkovi za
vytvoření Třech králů, Martině
Svobodové a paní Valentové za
vzorné služby u občerstvení.
Renatce Chloupkové a Haničce
Štýbrové, Standovi Svobodovi,
Lojzíkovi Labutovi a Jarkovi

Šubrtovi, Toníkovi Svobodovi
a ještě všem ostatním. Díky Vám
všem se stává tato akce velmi
oblíbenou, o čemž vypovídá velký
zájem veřejnosti.

Také moc děkuji dětem a těm,
co s nimi program nacvičili, za
krásné VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ.
Litolské děti připravili manželé
Eliškovi, hudební doprovod pan
Kusovský. Lyské děti zpívaly pod
vedením paní učitelky Kremlí-
kové.

Labutová J.

Poděkování

Kostel, v němž se žije
Více dětí než obvykle se účast-

nilo bohoslužeb v kostele Čes-
kobratrské církve evangelické na
třetí neděli adventní. Důvodem
byla „dětská vánoční slavnost“.
Děti chodící na vyučování nábo-
ženství při ní přednesly připravené
básně. Trio větších zahrálo skladbu
pro varhany a dvě flétny. Předško-
láky přiváděli či přinášeli rodiče.
Za ty, kteří při pohledu do více než
stohlavého shromáždění ztratili
hlas, básničku i zarecitovali.

Dospělí však dodali slavnostní
ráz tomuto dopoledni i jiným způ-
sobem. Na programu se podílel
třemi skladbami desetičlenný sbo-
rový orchestr, dvě skladby před-
nesl patnáctičlenný pěvecký sbor.
Obě tato hudební tělesa reprezen-

tují spontánní lidovou kulturu
vznikající v prostředí, kde se lidé
nedívají jen na sebe, ale i nad
sebe. Při slavnosti samozřejmě
nechyběly ani dárky. Mládež jich
po kostele roznesla plný koš.

V podvečer téže neděle se ref-
lektory v kostele rozsvítily ještě
jednou. V komorním koncertě pro
cembalo, kytaru a dvě flétny zde
vystoupili místní hudebníci Ellina
Belchiková, Štěpánka Škochová,
Vít Andršt a Kateřina Brázdová.
Předvánoční atmosféru, kterou
svým projevem vytvořili pro asi
sedmdesát přítomných, umocňo-
valy planoucí adventní svíce, pří-
jemné teplo a nedávno restaurova-
né nápisy na stěnách kostela.

Emanuel Vejnar
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Když je mateřská škola 
bezpečnější

Jak se nadělovalo v mateřské škole Dráček
Mateřská škola Dráček si poří-

dila bezpečné otevírání dveří a tím
i bezpečnější zajištění objektu
vzhledem k vniknutí nepovole-
ných osob. Každý z rodičů obdr-
žel kartu, která mu zpřístupňuje
vstup do školy. 

Děti nemají možnost si samy
otevřít.

Mezi rodiči se tento technický
pokrok velice ujal a po měsíci
používání ho hodnotí kladně. Jde
především o bezpečnost jejich
dětí.

Na zakoupení systému od
firmy G-Data z Prahy se podíleli
rodiče, ale i Město Lysá nad
Labem. Mnohdy se mezi dětmi
ozývá, že tohle má jejich mamin-
ka nebo tatínek v práci, chodí
s rodiči do banky a připadá jim to
úplně stejné.

Pokud mohou za přítomnosti
rodičů otevřít vstup přes kartu,
jsou důležití.

Myslíme i na rodiče, kteří kartu
opomenou, což se stává málo,
nebo přijdou prarodiče pro děti
a zde je možnost zvonku, který
přivolá přes dálkový zvonek škol-
nici a ta otevře.

To jsme rádi, že jsme byli
hodní a dostali takový krásný
dárek.

Naše mateřská škola si
Vánoce prostě užila. 

Nejprve s rodiči, dětským pro-
gramem a uměleckými dílnami,
na kterých se podíleli rodiče sami
a vytvořili pro děti nápadité kout-
ky, kde si děti vyzkoušely kresbu
a vánoční šablony, ubrouskovou
techniku, zdobení perníků, malbu
na sklo a keramiku. Především, to,
že rodiče připravili pro děti pohoš-
tění a hráli si s nimi v prostředí

dětí, bylo tím nejkrásnějším dár-
kem pro děti. 

Školka zněla dětským smí-
chem.

Také nás pozval Klub důchod-
ců v Litoli. Jsou to velice šikovné
babičky a paní, které nás odměni-
ly za naše vystoupení velice krás-
nými dárky - přáníčky, medvídky
a pletenými postavičkami, i na
dobroty došlo.

Moc nám s nimi bylo dobře
a fotografie ze setkání to jenom
dokazují.

Pod stromečkem nás čekaly
dárky.

Všichni, kteří nosí dětem dárky
do mateřské školy ví, že radost
v očích dětí je tou největší odmě-
nou. Děkujeme všem, kteří se na
této dětské radosti podílí - rodiče,
Město Lysá nad Labem i sponzoři.

Takovou vánoční tečkou bylo
vystoupení našich kamarádů ze
Základní školy v Litoli. Je to vždy
krásné představení a člověk žasne,
co vše dokážou děti pod skvělým
vedením.

V novém roce 2007 chystáme
více spolupráce se Základní školu
v Litoli a těšíme se na chystané
projekty - dětský karneval 24.3.
a zahradní slavnost- OLYMP-
22.6.2007.

Ať nový rok 2007 přinese všem
dětem, rodičům a ostatním lidem
krásné zážitky a ať se jim splní
vše, po čem touží, co si přejí.

Život je pro nás učebnou.
Posláním člověka je učit se
a milovat. Když se skutečně nau-
číme to, co se naučit máme, bude-
me schopni mít rád a přijímat
sebe i druhé takové, jací jsou.

Jsme autory, režiséry, produ-
centy a herci ve hře zvané život.

M. Michňová

Čím více věnujeme život
ostatním, tím je hodnotnější...

Šporkovy slavnosti, Mont
Martre, Setkání staletí aneb ples
pro hraběte Šporka, Advent, před-
vánoční Vídeň a další - to jsou
akce Spolku rodáků, které spolu
s vedením města připravili v loň-
ské roce pro radost našich občanů
i „přespolních“ návštěvníků. 

Ve čtvrtek 25.1.2007 se sešli
nejenom členové, ale jejich přáte-
lé (ti, kteří finanční, materielní
nebo manuální pomocí pomohli
zajistit tyto akce, především pak
celoměstskou akci Šporkovy slav-
nosti) na valné hromadě v restau-

raci Gurmán, aby si při prezentaci
fotografií z jednotlivých akcí
zavzpomínali na společné zážitky
v r. 2006 a naplánovali další zají-
mavé akce na r. 2007. Vedle těch
tradičních připravují na letošní rok
ještě květinovou slavnost na
zámečku Bon Repos, koncert
v atriu kláštera, partnerskou doho-
du s Kuksem a návštěvu Svato-
huberstkých slavností, besedu
s Dr. Králem, předvánoční zájezd
do Norimberka, kurz aranžování
velikonočních a vánočních deko-
rací... Z důvodu počtu pořádaných
akcí a jejich rozsahu byla rada

Rodáků doplněna a rozšířena
o nové, mladší členy.

Příjemnou atmosféru valné
hromady obohatila i účast pana
starosty, Mgr. Jiřího Havelky
a hraběcího páru. Společně předa-
li Šporkovy pamětní medaile těm,
kteří v uplynulých 10 letech trvá-
ní Spolku rodáků a přátel města
pracovali obětavě v jeho vedení -
pí. Marii Beníkové, pí. Janě
Křížové, pí. PaedDr. Marii Kořín-
kové, p. MVDr. Janu Kořínkovi
a p. Bernardu Knápkovi, vzorné-
mu kronikáři. 

Vedle těchto jubilantů tu byli
i narozeninové gratulace, přede-
vším p. ing. Kolacímu k jeho výz-
namnému životnímu jubileu.
Milým kulturním dárkem pro vše-
chny účastníky bylo jistě i vystou-
pení dětského tanečního páru
v latinsko-amerických tancích. 

Děkujeme Vám všem, Rodáci,
i Vám, našim přátelům, kteří aktiv-
ně žijete život nejenom pro sebe,
ale také pro ty druhé. To každý
nedokáže.

PhDr. Dana Papáčková,
předsedkyně Spolku rodáků

Mateřská škola Mašinka zve rodiče,
kteří zvažují ve školním roce 2007 - 2008 nástup svých dětí 

do předškolního zařízení na 

„zápisovou schůzku“.
Schůzka se bude konat dne 27. 2. 2007 (úterý) 

od 15,00 hodin v MŠ Mašince.

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

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

12
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V Mašince voněla purpura

17. prosince právě skončeného
roku otevřela MŠ Mašinka vagónky
pro maminky, tatínky, babičky,
dědečky a všechny své příznivce.

Již od vrátek dýchala na příchozí
slavnostní nálada. Děti si své milé
přiváděly mezi zářivými plamínky
vánočních světel. Od půl čtvrté
začaly v jednotlivých odděleních

mlsat cukroví napečené maminkami
a babičkami. Ve chvílích, kdy děti
zpívaly se svou paní učitelkou nebo
psaly dopisy Ježíškovi, rodiče pili
voňavý punč, kávu a čaj.

Do vánočního zpívání vtáhla
všechny přítomné zpěvačka L.
Helligerová ze skupiny Schovanky.
Dojemné chvíle při písních a poví-
dání zpěvačky trvaly do konce veče-
ra. Při pohledu na rozzářené oči dětí,
zpívající rodiče a dojaté prarodiče
i nám učitelkám a zaměstnancům
školky bylo hezky a svátečně.

Setkání v MŠ byla přítomna jako
host manželka bývalého starosty
města paní Františka Houštecká
a náš milý sponzor (ředitel firmy
S.M.V. s.r.o. Lysá nad Labem) pan
František Vodička s manželkou. Ten
dětem v Mašince opět naděloval,
tentokrát přívěsky a krásné hračky.

MŠ Mašinka přeje šťastný nový
rok 2007 svým žáčkům, rodičům,
přátelům a ostatním příznivcům.

Štěpánka Stehnová, učitelka MŠ

ZUBNÍ ORDINACE STOMAT s.r.o. 

tel . :  Černý Most :  281 913 093, Vysočanská nem.:  266 006 163

registruje nové pacienty na poliklinice 
„Parník“ na Černém Mostě 
(ul. Gen. Janouška 902) 
a ve Vysočanské nemocnici
(ul. Sokolovská 304). 

Ošetřujeme děti u nás registrovaných rodičů, zhotovujeme
veškeré zubní náhrady, zavádíme zubní implantáty, léčíme
parodontologická onemocnění.

V Základní škole B. Hrozného
v Lysé nad Labem proběhla
v době od listopadu do prosince
2006 velká pěvecká soutěž POP
IDOL. Přihlásilo se do ní 50 adep-
tů na titul POP IDOL a jejich
úspěchy a prohry sledovala
s nebývalým zájmem celá škola.
Soutěž se skládala z 6 kol. 3 byla
neveřejná - pouze s porotou a 3
veřejná za účasti fandícího publi-
ka a rodičovské veřejnosti.
Repertoár soutěžících zahrnoval
jak české, tak anglické písně, zpí-
valo se na mikrofon a s hudebním
doprovodem. Show provázela dvě
děvčata - obě Kláry a vedly si zna-
menitě. Porota měla 4 členy
a předsedal jí odborník - pedagog
hudební výchovy. Chválili, po-

vzbuzovali, ale i nemilosrdně pro-
sívali soutěžící. Do finále postou-
pilo 5 adeptů. O jejich konečném
umístění rozhodlo publikum hla-
sováním na závěrečném gala-
vystoupení. Vítězkou se stala
Markéta Tůmová z 6. třídy, na
místě druhém se umístil Martin
Blažek z 8. a následovala Petra
Hložková z 9. třídy. Všichni dosta-
li atraktivní ceny. Všechny nás
potěšil zájem nejen soutěžících,
kteří se pečlivě a pravidelně při-
pravovali na jednotlivá kola, ale
také nadšené a přitom ukázněné
publikum. Organizátorům i všem
zúčastněným patří poděkování,
byl to výborný nápad.

M. Borovičková

Velká pěvecká soutěž

Auditorská kancelář se sídlem v Čelákovicích vypisuje výběrové řízení
na pozici

ODBORNÉHO ASISTENTA AUDITORA
Požadujeme odborné SŠ či VŠ vzdělání (i studenty VŠ), alespoň 
částečnou znalost a praxi v oblasti podvojného účetnictví, dobré 

komunikativní schopnosti a aktivitu. Časté pracovní cesty mimo kancelář.
Životopisy zasílejte na email: bartosova.eva@seznam.cz. Tel. 602 292 040

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 29.1. MUDr. Čerňanská
Út 30.1. MUDr. Čerňanská
St 31.1. MUDr. Chocholová
Čt 1.2. MUDr. Dáňová
Pá 2.2. MUDr. Dáňová
So 3.2. MUDr. Chocholová
Ne 4.2. MUDr. Chocholová
Po 5.2. MUDr. Matasová
Út 6.2. MUDr. Matasová
St 7.2. MUDr. Chocholová
Čt 8.2. MUDr. Dáňová
Pá 9.2. MUDr. Chocholová
So 10.2. MUDr. Čerňanská
Ne 11.2. MUDr. Čerňanská
Po 12.2. MUDr. Čerňanská
Út 13.2. MUDr. Matasová
St 14.2. MUDr. Chocholová
Čt 15.2. MUDr. Dáňová

Pá 16.2. MUDr. Čerňanská
So 17.2. MUDr. Matasová
Ne 18.2. MUDr. Matasová
Po 19.2. MUDr. Čerňanská
Út 20.2. MUDr. Matasová
St 21.2. MUDr. Chocholová
Čt 22.2. MUDr. Dáňová
Pá 23.2. MUDr. Matasová
So 24.2. MUDr. Dáňová
Ne 25.2. MUDr. Dáňová
Po 26.2. MUDr. Čerňanská
Út 27.2. MUDr. Matasová
St 28.2. MUDr. Chocholová
Čt 1.3. MUDr. Čerňanská
Pá 2.3. MUDr. Čerňanská
So 3.3. MUDr. Chocholová
Ne 4.3. MUDr. Chocholová

Únor 2007

CUKRÁRNA - OBČERSTVENÍ U PIXŮ
Palackého ul., Lysá n/L - Litol ● Otevřeno denně 7.00 - 22.00 hod.

NABÍZÍME: zákusky, chlebíčky, výbornou kávu tureckou i esspreso, točené pivo
Plzeň 12°, Gambrinus 10°, Krušovice Mušketýr, lahůdky, denně čerstvé pečivo 

a chléb, cukrovinky, denní tisk, apod. ● Přijímáme objednávky na zákusky, celé
dorty (šlehačkové, máslové i speciál), medovník, chlebíčky, saláty atd. 

● Příjemné zahradní sezení

NOVÁ POHŘEBNÍ SLUŽBA V LYSÉ n. L.
Resslova 57, tel: 325 514 881

Vedoucí provozovny: Jitka Procházková
Informujte se na ceny



Od 1. ledna 2007 odbor sociál-
ní a zdravotní při MěÚ v Lysé nad
Labem, jako úřad s rozšířenou
působností, realizuje výplatu přís-
pěvku na péči. Prakticky se jedná
o to, že k 31. 12. 2006 byla obča-
nům zastavena výplatu zvýšení
důchodu pro bezmocnost a byla
překlopena do systému výplaty
příspěvku na péči.

Příspěvek na péči obdrží od
státu člověk, který je kvůli dlou-
hodobě nepříznivému zdravotní-
mu stavu závislý na pomoci jiné
osoby. Příspěvek poslouží k její-
mu zajištění.

U nových žádostí o dávku nav-
štíví žadatele sociální pracovník,
který posoudí soběstačnost obča-
na. Před vstupem do obydlí obča-
na, se sociální pracovník vždy
s žadatelem předem domluví. Při
posuzování soběstačnosti resp.
závislosti na péči jiné osoby se
hodnotí úkony péče o domácnost
obstarávání potravin a běžných
předmětů, mytí nádobí, úklid,
péče o prádlo, péče o lůžko, obslu-
ha domácích spotřebičů a manipu-
lace s kohouty a vypínači a další
základní aktivity (schopnost ko-
munikace, vyřizování osobních
věcí a nakládání s penězi apod).

Příspěvek na péči má sloužit
občanům k zakoupení tzv. sociál-
ní služby tj. veškerých služeb
pečovatelské služby, dále hrazení
pobytu v domově důchodců,
pobytu ve stacionáři, osobní asi-
stence apod. Poživatel dávky si

může sjednat blízkou osobu,
která mu bude pomáhat při zajiš-
tění veškerých úkonů v domác-
nosti i k vyřizování osobních
záležitostí. 

Podle svého uvážení může
částku příspěvku na péči, použít
na úhradu osoby, která o postiže-
ného pečuje. 

Město Lysá nad Labem podpo-

ruje služby Centra soc. a zdravot-
ních služeb v Poděbradech, deta-
šované pracoviště v Lysé nad
Labem. Jedná se o terénní zaříze-
ní, které poskytuje společně služ-
by sociální a služby zdravotní
(formou HOME-CARE) pro oby-
vatele bývalého okresu. Snahou
tohoto zařízení je, aby každý
občan měl možnost co nejdéle
setrvat ve svém domácím , přiro-
zeném prostředí. Sociální a zdra-
votní služby poskytují 24 hod.
denně, 7 dní v týdnu. 

Cílem zařízení pečovatelské
služby je také naplňování volného
času seniorů, pravidelně pořádají
výlety, přátelská setkání, besedy,
soutěže, oslavy a mnoho dalších
akcí.

Město Lysá nad Labem pro
r. 2007 vyčlenilo ze svého rozpo-
čtu částku 1 250 000,- Kč jako
podporu práce výše uvedeného
zařízení. Podporujeme, aby každý
občan měl možnost setrvat co nej-
déle ve svém domácím, přiroze-
ném prostředí.

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

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

VIII. ročník soutěže
Šikovné ruce našich 

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

i různými technikami, jako například vyšívání, háčkování, pletení, malo-
vání, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod., budou prezentovány na samo-
statné výstavě v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior- Handicap:
aktivní život 2007, která se uskuteční ve dnech 26.-29.4.2007

Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 27.4.2007 v rámci
slavnostního odpoledne s kulturním programem v prostorách výstaviště.

Přihlášky do soutěže a své výrobky můžete předat do 30. 3. 2007 na
adresu Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.,
středisko Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 1722, č. tel. 325 551
353, 775 760 777 nebo rovněž v Milovicích, Příčná 194, č. tel. 325 577
290.

Abychom předešli záměně prací, je třeba označit výrobky štítkem se
jménem, bydlištěm a rokem narození tak, aby jej nebylo možno z práce
odstranit (přišít, přilepit apod). 

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

Za organizátory soutěže
Věra Součková

Výše příspěvku činí (Kč měsíčně)

st. bezmocnosti stupeň závislosti mladší 18 let starší 18 let
k 31. 12. 2006
I. částečná I, lehká 3 000 2 000
II. převážná II, středně těžká 5 000 4 000
III. úplná II, těžká 9 000 8 000

IV, úplná 11 000 11 000

Výplata příspěvku na péči 
ve smyslu zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb.

začátek letošního roku se nese ve
znamení změn v mnoha oblastech.
Také v oblasti sociálních služeb
dochází ke změnám. Od 1. ledna
2007 vstoupil v platnost zákon o soci-
álních službách č. 108/2006 Sb.,
který zvyšuje finanční částku na bez-
mocnost (příspěvek na péči). Tato
částka je určena k zajištění sociálních
služeb. V Lysé nad Labem je posky-
tování sociálních služeb zajištěno
společností Centrum sociálních
a zdravotních služeb, která má v Lysé
nad Labem středisko:

Adresa: nám. B. Hrozného 1722
vedoucí střediska: Věra Součková,

tel.: 325 551 353, 775760777, e-mail:
souckova@centrum-podebrady.info

Posláním Centra sociálních a zdra-
votních služeb o.p.s. je poskytnout
podporu občanům v samostatném
a nezávislém životě v domácím pro-
středí, kde jsou zachovány přirozené
rodinné, přátelské a společenské
vazby. Tato podpora je zajištěna pro-
střednictvím poskytování sociálních
a zdravotních služeb.

Služby jsou poskytovány těmto
občanům:
● Občan pobírající starobní nebo in-
validní důchod, který potřebuje po-
moc a podporu další osoby při zajiš-
tění základních životních a osobních
potřeb
● Občan s tělesným a zdravotním
postižením, který potřebuje pomoc
další osoby
● Občan v nepříznivém zdravotním
stavu během rekonvalescence, který
potřebuje pomoc a podporu další
osoby při zajištění základních život-
ních a osobních potřeb
● Rodina, kde se současně narodily
tři nebo více dětí nebo v rozmezí

dvou let opakovaně současně dvě
děti
● Občan, který je propuštěn z ne-
mocnice do domácího léčení a jehož
zdravotní stav vyžaduje zdravotní
péči na základě indikace ošetřujícího
lékaře
● Občan, jehož zdravotní stav vyža-
duje zdravotní péči na základě indika-
ce praktického lékaře.
Našim hlavním cílem je vytvářet
občanům v nepříznivé životní situaci
optimální podmínky pro soběstačný
a důstojný život v domácím prostředí
● poskytnout nezbytnou míru pod-
pory v domácím prostředí k zachová-
ní 
- soběstačnosti v péči o vlastní osobu
- samostatnosti v péči o vlastní

domácnost
- kontaktu s okolím
- nezávislosti při uplatňování svých

práv a zájmů 
● podporovat občana v zachovaných
dovednostech a schopnostech
● podporovat společenské a přátel-
ské vazby
● podporovat rodiny pečující o své
blízké

Centrum sociálních a zdravotních
služeb poskytuje tyto služby:

Pečovatelská služba
● Pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu (pomoc
při oblékání, svlékání, pomoc při pře-
sunu na vozík, pomoc při podávání
jídla a pití)
● Pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu (koupel v domácnosti, kou-
pel ve středisku osobní hygieny,
pomoc při zvládání péče o vlasy
a nehty)

Vážení spoluobčané,

● Poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy (donáška nebo dovoz
oběda, pomoc při přípravě jídla a pití)
● Pomoc při zajištění chodu domác-
nosti (běžný úklid, údržba domácnos-
ti, běžné nákupy, pochůzky, praní
osobního a ložního prádla)
● Zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím (doprovod na
úřady, k lékaři)
● Osobní asistence je terénní služba
poskytovaná osobám, které mají sní-
ženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdra-
votního postižení, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba se poskytuje bez časového
omezení, v přirozeném sociálním pro-
středí osob a při činnostech, které
osoba potřebuje.

Denní stacionář Milovice
Pobyt v denním stacionáři je určen

lidem, kteří potřebují pravidelný
dohled v době, kdy jsou rodinní pří-
slušníci v zaměstnání (podání stravy,
pomoc při zvládání běžných úkonů,
péče o vlastní osobu, aktivizační čin-
nosti)

Sociální služby jsou velmi vhodně
doplňovány službami domácí zdra-
votní péče, kterou předepisuje ošetřu-
jící lékař. Jedná se o službu v domác-
nosti klienta (např. aplikace injekcí,
inzulínu, převazy, odběry biologické-
ho materiálu).

Podrobnější informace o našich
službách získáte ve středisku v Lysé
nad Labem nebo na tel.: 325 626 394.

Za CSZS Poděbrady o.p.s.
Emilie Třísková, ředitelka
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Milí čtenáři, 
pojďte se s námi ohlédnout za

činností Klubu dobré zprávy, sekce
Lysá nad Labem, v roce 2006. 

Začněme pravidelnými aktivita-
mi: Scházeli jsme se každé úterý
v klubovně mateřské školky
Pampeliška na sídlišti. Hráli jsme
hry (ze sportovních byl nejoblíbe-
nější volejbal s nafukovacím balón-
kem), zpívali písničky, vyráběli
(třeba papírové dinosaury), pronikali
do tajů Bible. (Však se také někteří
klubáci výborně umístili v celore-
publikové soutěži biblických znalos-
tí „O poklad Krále králů“ pořádané
Apoštolskou církví. Největším úspě-
chem naší výpravy byla stříbrná
medaile.) 

Klubovna a zahrada školky ožily
jednou za měsíc i v neděli. Vyrobili
jsme dárky (třeba stojánek na tužky),
modelovali, zasoutěžili si v piškvor-
kách, pexesu či šipkách, naučili jsme
se rozdělávat ohýnek, opékali jsme
vuřty, trénovali orientační běh po
sídlišti s pomocí mapy… Také jsme
si zabruslili na stadionu v Benátkách
nad Jizerou.

O velikonočních prázdninách
jsme vyrazili do Prahy do Technic-
kého muzea a do ZOO. 

V květnu jsme se zúčastnili první
Bambiriády v Nymburce. Příchozím
jsme nabídli možnost zaběhat si ori-
entační běh pod hradbami, podívat
se na maňásková představení, vyro-
bit si náramek a dozvědět se, že
Bohu na nich záleží! Vedoucí i děti
z klubu vystupovali s maňásky i na
hlavním pódiu. Samozřejmě jsme
využili i bohaté nabídky činností

jiných sdružení věnujících se dětem. 
Srpnové dny jsme opět strávili na

příměstském táboře, tentokrát zamě-
řeném na „Písmáky“ a na příběh
o Noemovi a jeho arše.

V září jsme pozvali klubáky
i zná-mé na akci „Seznámení s ori-
entačním během“, která se konala ve
Dvorcích. Postavili jsme fáborkova-
nou i klasickou trať pro kategorie
děti s rodiči, děti bez rodičů do věku
10 let včetně, děti bez rodičů od 11
do 14 let včetně, mládež od 15 do 18
let. První tři vítězové v jednotlivých
kategoriích získali pěkné sportovní
ceny a diplomy.

Byli jsme i ve Staré Lysé, na jaře
s loutkovým představením pro děti
a na podzim s příběhem o celníkovi
Zachovi, kterého změnilo setkání
s Ježíšem. Také jsme s dětmi vyrá-
běli svícny.

A co nás čeká v tomto roce?
Kromě pravidelných schůzek s hos-
tem rytířem Williamem se podíváme
v únoru do Prahy. Na výlety se
můžete těšit i před Velikonocemi.
A v srpnu se těšíme na známé
i neznámé táborníky! 

Přijďte se na nás podívat do klu-
bovny každé úterý od 15.00 do
17.00. Další informace o klubu
můžete získat na našich webových
stránkách http://acsborlysa.spc-
net.cz/klub/ nebo u Mariky
Benešové (telefon 739 524 779).
Informace o schůzkách v Milovicích
vám podá Veronika Kmetová (tele-
fon 739 524 778)

Vedoucí KDZ:
Marika Benešová,

Míla Souček, Tereza Sedláčková

Klub v roce 2006

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

„Nejlepší sběrači housenek“ za 2. pololetí 2006

V únoru 2007 bude zahájeno již
3. kolo projektu Mámo, táto, najdi
si práci. Projekt určený rodičům
vracejícím se na trh práce po rodi-
čovské dovolené je kombinací
kurzu anglického jazyka, výuky
počítačů a psychologicko-sociál-
ních dovedností. Organizaci kurzu
zajišťuje Středočeský vzdělávací
institut Akademie J. A. Komen-
ského, kurz se koná souběžně ve
čtyřech dalších místech Středo-
českého kraje. 

Kurz je pro účastníky zdarma,
na úhradě nákladů se podílí
Evropský sociální fond a státní
rozpočet České republiky. 

V r. 2006 se zúčastnilo 69
maminek,  v roce 2005 absolvova-
lo kurz 65 maminek. 
Co čeká účastníky ve 3. kole? 

Celkem 330 hodin výuky:
intenzivní angličtina (v průměru
10 hodin týdně, dosažení úrovně
mírně pokročilé), práce s počíta-
čem (MS Office, e-mail, internet,
Power Point) a praktické lekce z
psychologicko-sociálních doved-

ností  (nácvik přijímacího řízení,
tvorba životopisu, obchodní a pre-
zentační dovednosti, image, aser-
tivita a další).
Kdo se může přihlásit?

Přihlásit se mohou rodiče na
rodičovské dovolené nebo ti, kdo
po jejím ukončení ještě nenastou-
pili do hlavního pracovního
poměru. Podmínkou je ukončené
středoškolské vzdělání s maturi-
tou nebo vyučení a chuť nastoupit
po absolvování kurzu do zaměst-
nání. 

Přihlášky je možné po domluvě
vyplnit osobně, zaslat poštou, pří-
padně e-mailem na hana.mejzro-
vak@sviajak.cz. Výběrové řízení
proběhne v lednu 2007. 

Výuka probíhá v Milovicích
vždy 3x týdně od 8.00 do 13.00.
Pro účastníky je zajištěno odborné
hlídání dětí starších 2 let, dojíždě-
jícím je navíc hrazeno jízdné.

Další informace  jsou k dispozi-
ci na webových stránkách
www.mamotato.cz nebo na tele-
fonním čísle 731 503 069.

Informace pro rodiče,
kteří uvažují o návratu 

do práce 

Po dobré zkušenosti z roku
2006 se bude opakovat úspěšná
akce Finančního úřadu (dále jen
FÚ) v Nymburku, při níž budou
pracovníci FÚ začátkem března
poskytovat konzultace v budově
MěÚ. Tím se poplatníkům trochu
ulehčí život a odpadne jedna až
dvě cesty do Nymburka.

Všichni daňoví poplatníci,
kteří budou za rok 2006 podávat
daňové přiznání k dani z příjmů
fyzických osob, mohou v rámci
služeb FÚ přijít ve dnech 7. břez-
na a 21. března od 8 do 18 hod.
na Městský úřad v Lysé nad
Labem, (velká zasedací místnost
ve staré budově). V provozu
budou 2 pracoviště.

Pracovníci FÚ ve výše uvede-
ných termínech umožní daňovým
poplatníkům, aby si v klidu - bez
front a v „domácím“ prostředí
mohli vyřídit své záležitosti.
V rámci těchto úředních hodin
mohou daňoví poplatníci platně
podat daňové přiznání, mohou
získat pomoc při vyplnění daňo-
vého přiznání do příslušných for-
mulářů a rovněž mohou obdržet

složenku pro případné zaplacení
daně. 

Pro snazší pochopení proble-
matiky daňového přiznání veřej-
ností budou rovněž k dispozici
vzory nejtypičtějších příkladů
vyplnění daňového přiznání -
k nahlédnutí jsou na sekretariátu
starosty v I. patře ve staré budově,
a to po celou pracovní dobu MěÚ.
Všechny údaje ze vzorů jsou
smyšlené. Formuláře daňového
přiznání je možné vyzvednout
v podatelně MěÚ v přízemí.

Pro případ, že vzniknou
poplatníkům v souvislosti s podá-
váním daňových přiznání některé
nejasnosti, mohou se za účelem
jejich vyřešení dotázat na infor-
mačních telefonních linkách FÚ
v Nymburku - tel. číslo: 325 535
310.

Informační linky budou
v provozu v termínu od 20. 1.
2006 do 31. 3. 2006 (Po, St. 8.00
- 17.00 hod., Út., ČT. 8.00 -
15.30 hod., Pá 8.00 - 14.30 hod.).

Podle podkladů z FÚ zpracoval
Miloš Dvořák,

tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Finanční úřad občanům města

15
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Od změny jízdního řádu v pro-
sinci 2006 byly na některé osobní
vlaky na trati Kolín - Lysá nad
Labem - Praha nasazeny nové
dvoupodlažní elektrické jednotky
řady 471. V jednom z vozů je
v horním patře umístěn oddíl 1.
třídy. Řazení těchto jednotek do
vlaků je uvedeno v jízdních řádech
příslušnou poznámkou v hlavičce
vlaku (pozor! - u některých vlaků
jede jednotka s oddílem 1. třídy
pouze v některé dny v týdnu).
V pracovní dny jsou nové jednotky
řazeny na cca 30 % osobních
vlaků, o víkendu na cca 80 %
vlaků. Vozy s oddíly 1. tříd jsou
řazeny také ve všech rychlících
zastavujících v Lysé nad Labem.
Vozy a oddíly 1. třídy nabízejí
pohodlnější cestování (méně seda-
del v oddílech, více místa na nohy,
pohodlnější sedačky, menší obsa-
zenost cestujícími apod.)

Mezi cestujícími není možná
příliš známo, že příplatek na 1.
třídu není především v případě
pravidelného dojíždění o mnoho
dražší než cestování běžnou 2. tří-
dou. Cestující, který jede pouze
občas a kupuje si jednotlivou jíz-
denku, si musí za použití 1. třídy

připlatit plných 50 % ceny.
Podobně je tomu pokud si cestují-
cí zakoupí týdenní traťovou jíz-
denku. Pokud si však cestující
předplatí měsíční traťovou jízden-
ku, přípatek na 1. třídu činí již
pouze 30 % ceny. Pokud si ovšem
zakoupí čtvrtletní traťovou jízden-

ku pro 1. třídu, její cena je o pou-
hých 10 % vyšší, než by tomu
bylo u čtvrtletní traťové jízdenky
pro 2. třídu! Pokud si cestující
zakoupí čtvrtletní traťovou jízden-
ku pro 1. třídu, její cena je dokon-
ce nižší, než součet cen tří měsíč-
ních traťových jízdenek pro 2.
třídu!

Nepříznivou skutečností je, že
vozy 1. třídy nemůžou použít ces-
tující využívající jízdní doklady
Pražské integrované dopravy, a to
ani v části trasy. Vlastníci „tram-
vajenky“ pro území Prahy tak
nemohou pouze dokoupit traťo-
vou jízdenku pro 1. třídu do
Prahy-Horních Počernic a cesto-
vat v 1. třídě až na Masarykovo
nádraží. Traťové jízdenky pro 1.
třídu asi nejvíce využijí cestující,
kteří pracují poblíž nádraží
a nevyužívají další městskou
dopravu po Praze. Nyní ještě
malý přehled a porovnání aktuál-
ních cen traťových jízdenek pro
cestování z Milovic, Lysé nad
Labem a Čelákovic do stanice
Praha Masarykovo nádraží (jíz-
denku lze současně bez omezení
použít i při cestování do stanice
Praha hlavní nádraží):

Podrobnější informace s dopo-
ručením nejvýhodnější jízdenky
vám poskytnou ve všech osobních
pokladnách zaměstnanci Českých
drah, a.s..

Ing. Karel Otava,
Generální ředitelství

České dráhy, a.s.

Jak cestovat  vlakem 
do Prahy 1. vozovou třídou

ze stanice km měsíční měsíční 3 x měsíční čtvrtletní čtvrtletní 
1. třída 2. třída 2. třída 1. třída 2. třída

Milovice 40 1166 972 2916 2851 2592
Lysá n.L. 35 1037 864 2592 2534 2304
Čelákovice* 27 907 756 2721 2218 2016

* Shodné ceny platí i pro cestování ze zastávek Čelákovice-Jiřina (29 km) a Čelá-
kovice zastávka (28 km).

Po letech snažení se obyvatelé
městské části Jiřina a zaměstnanci
firmy KOVOHUTĚ konečně
dočkali. S platností nového jízdní-
ho řádu Českých drah dne 10. 12.
2006 od 00.00 hod.byla poblíž
železničního mostu přes Labe
uvedena do zkušebního provozu
zbrusu nová železniční zastávka
Čelákovice - Jiřina. Je vybavena
dvěma 200 m dlouhými nástupišti
s bezbariérovými přístupy, dvěma
moderními přístřešky a světelným
informačním systémem s rozhla-
sem. Nachází se na frekventované
dvoukolejné, elektrifikované trati
č. 231 Lysá nad Labem - Praha,
která je zahrnuta v systému
Pražské integrované dopravy. Na
trati, velmi využívané obyvateli
Polabského regionu, je zavedena
intervalová osobní doprava elek-
trickými jednotkami ve třicetimi-
nutovém taktu. Výstavba zastávky
byla v zájmu města a záměr, který
je v souladu s Memorandem
o spolupráci v železniční dopravě
na území hlavního města Prahy
a Středočeského kraje, našel pod-
poru na Správě železniční doprav-
ní cesty, s.o. a u Českých drah,a.s..
Jejím zřízením se zlepšila doprav-
ní dostupnost městské části Jiřina
s více než 2 000 obyvateli, ve
které v současnosti probíhá rozsá-
hlá výstavba rodinných domů.
Město Čelákovice, kde v pracovní
dny je denní průměr 5 500 nastu-
pujících a vystupujících cestují-
cích, tuto investici iniciovalo, zaji-
stilo projekt a na realizaci se podí-

lelo částkou 4 mil. Kč z vlastního
rozpočtu. Zbývající částka 17,5
mil. Kč byla uhrazena ze Státního
fondu dopravní infrastruktury.
Investorem byla SŽDC, s.o.,
Stavební správa Praha. Stavbu ve
vysoké kvalitě provedla firma
VIAMONT DSP a.s. z Ústí nad
Labem, kterou ještě čekají dokon-
čovací práce včetně přístupových
cest a parkovacích ploch pro auto-
mobily. Nová zastávka umožní
snadnější využití bezpečné a eko-
logické železniční dopravy, od-
lehčí silničnímu provozu ve
Středočeském kraji a především
na území hlavního města Prahy,
kam většina cestujících směřuje.

Po nové železniční zastávce
v Ostré, která byla otevřena kon-
cem roku 2005, je to další výsle-
dek příkladné spolupráce města,
ministerstva dopravy, Státního
fondu dopravní infrastruktury,
Správy železniční dopravní cesty,
s.o. a Českých drah, a.s. podpoře-
né Středočeským krajem.

Na trať č. 231, která v souvis-
losti s rozvojem Milovic vykazuje
nejvyšší nárůst cestujících, nasa-
dily České dráhy,a.s. od nového
jízdního řádu čtyři klimatizované
elektrické jednotky řady 471
s garantovanou první vozovou tří-
dou. Tyto jednotky pokryjí v pra-
covní dny 30 % spojů a o víken-
dech až 75 % spojů. Cena nové
jednotky řady 471 převyšuje část-
ku 200 mil. Kč.

Ing. Karel Otava, Generální
ředitelství České dráhy, a.s.

Velký vánoční dárek
nová železniční zastávka Čelákovice - Jiřina

STAVEBNÍ, ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE 
ČELNÍM NAKLADAČEM ZNAČKY STERN 

S PODKOPOVOU LŽÍCÍ
PIXA PETR, PALACKÉHO 112, LITOL,  tel. 606 28 15 51

MMLLAADDÍÍ  MMAANNŽŽEELLÉÉ  
KKOOUUPPÍÍ  BBYYTT

v dosahu PID v Lysé a okolí. Do 1,9 mil.
775 415 515 p. Skála.

Starší paní koupí RD
po rekonstrukci v Lysé a okolí do 3,5 mil.

✆ 777 182 518



17

2/2007 LISTY města Lysé nad Labem

Odešel dobrý a statečný člověk
V pátek dne 5. ledna 2007 dopro-

vodilo mnoho lidí na poslední cestě
pozemského putování p. VOJ-
TĚCHA KODERU, čestného,
skromného a pokorného kněze,
který byť i musel trpěti, nikdy nezra-
dil svou církev. Smuteční obřady za
velké účasti spolubratří vykonal
v chrámu sv. Jana Křtitele emeritní
biskup litoměřický mons. Josef
Koukl. 

P. Vojtěch Kodera zemřel ve věku
nedožitých 93 let. Pocházel z Lysé,
kde jeho rodiče měli řeznickou živ-
nost. Po absolvování arcibiskupské-
ho gymnázia v Praze odešel do
bohosloveckého semináře v Lito-
měřicích, kde byl v roce 1938 vysvě-
cen na kněze tehdejším litoměřic-
kým biskupem mons. Weberem.

Když jsem s ním rozmlouval
u příležitosti šedesátiletého jubilea
jeho kněžství, vyprávěl s radostí
o svém životě kněze, jemuž bylo
dopřáno alespoň v omezeném čase
naplnit poslání, které od něho Bůh
očekával. Jeho prvním působištěm
byla Sobotka, pak Libochovice
n. Ohří a Plazy u Ml. Boleslavi.
Odtud odchází v roce 1949 jako
administrátor arciděkanského úřadu
v Liberci, tehdy krajského města.
A zde začíná martyrium nejen jeho
ale i mnoha dalších nevinných obětí
tehdejšího komunistického režimu.
Sám vzpomínal na různé provokační
akce, které proti němu Státní bez-
pečnost opakovaně připravovala,
jako třeba ukryté zbraně, které kdosi
podstrčil do hřbitovní kaple, což
zmařil tím, že tento nález okamžitě
ohlásil policii. Byl na něho činěn
nátlak, aby veřejně spolupracoval
s tehdejší státní mocí i tím, že pro-
mluví v městském rozhlase a vyzve
věřící k účasti na prvomájovém prů-
vodu. Když vše odmítal, pohrozil
mu krajský tajemník, že zařídí jeho
přeložení na venkov. Tak se také
stalo a v roce 1951 odchází do Doks.
K této farnosti náležel i kostelník
v Oknech. V přístavku byla sakristie,
kam zatékalo. Do opravy střechy se
pustil p. Kodera se svým příbuzným.
Po odkytí části střechy se setkali se
známým již trikem StB. Byly zde
dvě pistole i s krabičkou nábojů.
Neprodleně to opět oznámil policii.
Jak uvidíme dále, ta si však vyhlíd-
nutou oběť pečlivě střežila. 

Tehdejší litoměřický biskup
mons. Štěpán Trochta, sám bývalý
vězeň nacistického koncentračního
tábora, očekával vzhledem k vývoji
politické situace u nás po roce 1948
svoje zatčení nebo násilnou interna-
ci. Rozdělil proto diecézi na 6 správ-
ních oblastí a jejich správou tajně
jmenoval 6 vikářů. Jedním z nich,
nejmladším, byl p. Kodera. StB se
však o biskupových aktivitách dově-
děla a většina takto jmenovaných
hodnostářů byla zatčena. P. Kodera

byl zatčen 26.2.1954 orgány KS
MV Liberec. Ve vyšetřovací vazbě
si pobyl déle než 1 rok, v samovaz-
bě, jak sám říkal v malém kumbál-
ku. Krajským soudem v Liberci pak
byl odsouzen k trestu odnětí svobo-
dy na pět let a vedlejším trestům,
propadnutí majetku, povinnosti
uhradit náklady řízení, ztrátě občan-
ských práv. Prokurátor se však
odvolal proti příliš nízkému trestu.
Nejvyšší soud v Praze mu vyhověl
a trest byl zvýšen na sedm let odně-
tí svobody.

V doličných dokumentech, jak je
shromáždil ÚDV ve vydané publika-
ci SECURITAS IMPERI 11 (vyd.
2005) je uvedeno 6 jmen s titulem
JUDr. a 4 soudci z lidu. Dnes se
podivujeme nad zrůdností komunis-
tické ideologie, která dovedla přivést
ty, kteří měli hájit práva a svobodu
lidí vlastního národa k tomu, aby se
stali nástroji zvůle a pošlapání
humanitních principů lidské společ-
nosti. 

Vězněn byl ve smutně proslulých
Valdicích, odkud byl poslán na nuce-
né práce do uhelných dolů ve Rtyni
v Podkrkonoší. Zde pracoval při
dobývání uhlí 3 roky. Zbytek svého
trestu pak přežil v Mírově, který je
z dějin komunistické justice dosta-
tečně známý. Nevzpomínal však na
léta strávená ve vězení ve zlém, ale
dodává: „Dobří lidé se najdou
všude“. 

Po svém propuštění žil v malém
domku v Lysé nad Labem v So-
jovické ulici. Pracoval 7 let v míst-
ním zahradnictví a pak v tehdejším
n.p. Labora jako topič, závozník
a skladník. Na omezenou dobu
vypomáhal v duchovní správě za
nemocného děkana P. Vičara, pak
však všemocný církevní tajemník
mu zakázal i tuto činnost. Po roce 89
již jako důchodce vypomáhal pokud
mu to zdraví dovolilo ve farnostech
Kostomlaty, Plazy, Mcely i jinde,
bylo-li to potřeba.

Jeho vzácná velkorysost a štěd-
rost se projevila v roce 2002, kdy
peněžní částku, kterou dostal jako
odškodnění za léta utrpení v komu-
nistickém vězení, věnoval na poříze-
ní zvonu pro lyský kostel. Zvon ten
váží 320 kg, jeho dolní průměr je
80 cm a byl nazván Svatý Vojtěch
dle nebeského patrona donátorova.
Tímto činem se p. Kodera nesmaza-
telně zapsal do dějin kostela sv. Jana
Křtitele. Když jsem na něho čekal po
skončení slavnosti vysvěcení zvonu
a jeho zavěšení dne 8. 12. 2002 před
kostelem, abych se s ním pozdravil,
jeden z dalších čekajících mu pravil:
„Otče, vy jste se zařadil mezi 
šlechtice, neboť v dávných dobách
bylo pořízení zvonu převážně výsa-
dou šlechtických dárců.“

Josef Zumr, Semily

Vánoce v Domově důchodců 
v roce 2006

Již od poloviny prosince se pro-
měňoval Domov důchodců v po-
hádku. Zásoby stromečků, ozdob
a šikovnost našich sestřiček vyko-
naly své. Zasluhují velké poděko-
vání, neb všechnu tu krásu vytvá-
řely při nočních službách. 

Ani naše žaludky a chutě nedo-
znaly nejmenší újmy. O to se poc-
tivě postaraly naše kuchařinky.
O Štědrém dnu jsme měli, jako je
tomu každý rok, možnost výběru.
Rybu nebo řízek. V poledne byla
klobása s chlebem. 

O den později bylo ještě slav-
nostní doznívání, také jako každý
rok na velkém sále. Na sesunu-
tých stolech stály talíře plné cuk-
roví - dar našich sestřiček - káva,
čaj se naléval dle přání. Doplňkem
bylo ovoce. 

Nescházely ani koledy. Pan
MVDr. Jan Kořínek svůj důcho-
dový věk skutečně nemarní. Jen
změnil svůj životní repertoár.
Místo léčení zvířátek, léčí obyva-
tele Domova důchodců hudbou.
A tak nám hrál koledy, zpíval
a my s ním. 

Rozzářeni jsme odcházeli,
nebo na vozíčkách rozjížděli s po-
děkováním paní ředitelce Marii
Beníkové a jejímu kolektivu, tj.
kancelářským silám, sestřičkám,
kuchařkám, pánům údržbářům,
paním uklízejícím za vše, čím se
snažili zpříjemnit náš život mimo
vlastní domov nejen o těchto Vá-

nocích, ale o Vánocích každých. 
Velké poděkování patří též

městským úřadům, jejichž obyva-
telé jsou umístěni v našem domo-
vě. Pravidelně přichází jejich gra-
tulanti s úsměvem a praktickými
dárky. Doprovodem jsou laskavá
slova, abychom prožili hezké svát-
ky vánoční.

Vánoce však nejsou jen hodo-
vání. Pro vzpomínání je na zámku
krásná kaple. Její prostor se
pomalu naplňuje těmi, kteří
mohou chodit, nebo jsou přiváženi
na vozíčkách, jako tomu bylo při
vánoční hostině. 

Mezi modlitbami a hudbou
promlouvala k nám paní profesor-
ka Kořínková. Z dějin církve. I jí
patří velké poděkování. 

A najednou nám kalendář při-
pomněl, že je prvního ledna roku
2007! 

K jeho přivítání nám přišli
zahrát pánové Král a Odcházel.
Harmonika a saxofon v doprovo-
du jejich zpěvu rozproudily sit-
vestrovskou náladu naplněného
velkého sálu do posledního místa. 

Nescházely kuplety sestřiček,
nescházelo občerstvení. 

Nescházela přání všeho dobré-
ho a toho nejdůležitějšího - zdra-
ví! Kéž by tomu tak bylo dál. Já
přidávám: „Kéž by byl na světě
mír!“

Terezie Procházková,
Josef Thürner

Klub Boubelka STOB pořádá

RELAXAČNÍ VÍKEND V LÁZNÍCH BOHDANEČ
termín: 30.3. - 1.4. 2007.

a cvičebně-cyklistický víkend v Roudnici n.L., 
termín: 25.5. - 27.5.2007.

P ř i h l á š k y  a  i n f o  n a  t e l . :  7 3 7  0 3 2  5 2 6 ,  7 7 5  2 4 6  0 3 3  
n e b o  v  p r o d e j n ě  L i n d e x .
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A byly tu Vánoce. Všichni
kupovali dárky pod stromeček
a tak jsme se ve třídě domluvili, že
bychom měli udělat také radost
opuštěným pejskům a dát jim pod
stromeček alespoň nějaké psí dob-
růtky.

Na papír jsme napsali své nápa-
dy, jak uspořádat sbírku dobrot.
Pak jsme vybrali ten nejlepší
a přečetli ho v ostatních třídách.
Krabice, ve které měly být dobro-
ty, byla v přízemí pod vánočním
stromečkem. Nasbírali jsme pro
psíky granule, konzervy a dokon-
ce se tam objevila i kočičí konzer-
va! Bylo toho do dvou velkých
krabic! Tak jsme se mohli vypravit

do psího útulku v Lysé n. L.
Když jsme po dlouhém očeká-

vání došli do útulku, psi byli po
jídle a tak jsme jim náš dárek dali
pod stromeček. Paní ošetřovatelky
nás provedly útulkem. Viděli jsme
psy velké i malé, mohli jsme si
pohladit i malá štěňátka. A všichni
ti psi se usilovně snažili, abychom
si je vzali domů. Mnozí by to
i udělali, ale pochopitelně jsme
nemohli jen tak přivést domů psa.
Tak jsme se vrátili do školy sice
bez psů, ale s radostí, že jsme jim
udělali hezké Vánoce.

A. Faldusová a V. Schwarzová,
IV.B, ZŠ B. Hrozného, Lysá n. L.

Návštěva psího útulku

Tiskové prohlášení lékařů 
primární péče

Preambule
Zdraví je osobním majetkem

každého občana a je jeho povinnos-
tí starat se o ně.

Zdravotní péče v ČR, navzdory
všem prohlášením, nebyla nikdy
poskytovatelům plně hrazena. Plně
nejsou hrazeny ani preventivní pro-
hlídky a očkování.

Zdravotní pojištění nebylo a není
skutečným pojištěním, ale zdravotní
daní.

Zdravotní pojišťovny nikdy nepl-
nily skutečnou funkci pojišťovny. Ve
skutečnosti to jsou jen přerozdělov-
ny zdravotní daně.

Primární péče všude v civilizova-
ných zemích zaujímá přední místo v
jejich zdravotním systému. V ČR je
naopak trvale systematicky likvido-
vána. Stále dochází k omezování
kompetencí lékařů primární péče.

Poskytovatelé zdravotní péče
nemohou a nechtějí nadále nést
ekonomickou, odbornou a morální
odpovědnost za systémové chyby a
absenci koncepce zdravotního
systému v ČR.
Prohlašujeme

Nejsme ochotni převzít zodpo-
vědnost za politické a ekonomické
chyby, kterých se politici léta
dopouštějí.

Nejsme ochotni účastnit se
poškozování práv občanů, našich
pacientů, které je reálným výsled-
kem posledních let chaosu ve zdra-
votnictví.

Pacient není rukojmím lékaře,
jak se nám všem v dřívějších krizo-
vých momentech snažila namluvit
pravicová i levicová politická repre-
zentace, ale je to naopak lékař,
který je rukojmím politiků a zdra-
votních pojišťoven, kteří pacientům
slibují vzdušné zámky.

Odmítáme
Nést ekonomickou zodpovědnost

za spotřebu zdravotní péče.
Regulace finančních toků ve

zdravotnictví, které jdou pouze na
vrub poskytovatelů zdravotní péče.

Odmítáme být nadále pokutováni
za péči poskytnutou lege artis a dle
zákona.
Požadujeme

Uskutečnění doporučení Světové
banky v oblasti zdravotnictví.

Plnou úhradu provedených výko-
nů podle ceníků, které jsou podlože-
ny reálnými náklady.

Ukončení administrativních
zásahů do kompetencí kvalifikova-
ných lékařů, kteří nesou za svoje
rozhodnutí odbornou a právní zod-
povědnost.
Vyzýváme občany

Starejte se o své peníze (zdravot-
ní daň) jak nejlépe umíte.

Donuťte politiky a takzvané zdra-
votní pojišťovny k účelnému vyna-
kládání vašich peněz.
Vyzýváme zdravotní pojišťovny

Starejte se o zdravotní daň vašich
platících klientů.

Řekněte už konečně, že na bezb-
řehou péči v systému švédského
stolu nemáte!
Vyzýváme politiky

Oznamte občanům, že finanční
prostředky určené na primární péči
jsou natolik nízké, že neumožňují
plně hradit ani preventivní prohlíd-
ky a očkování.

Uskutečněte doporučení Světové
banky v oblasti zdravotnictví.

Přestaňte se hádat o věci osob-
ní či nepodstatné a konečně zač-
něte řádně pracovat pro občany
této republiky!!!

Lékaři primární péče 
okresu Nymburk dne 10. 1. 2007

Co mě trápí
Od nového roku platí nová pravidla

stavebního zákona. Těm, kteří budou
chtít stavět, se v něčem uleví, jinde
dojde pouze ke změně názvu někte-
rých procesů. Žádost o stavební povo-
lení sice nebude nutno podávat, stačí
pouze ohlášení stavby, ovšem dokla-
dů, které třeba k ohlášení dodat, neu-
bude, spíše naopak. Zjednodušení
spočívá v tom, že pokud se vám sta-
vební úřad do 40 dnů neozve, můžete
začít se stavbou, nebude nutné kolau-
dační řízení a místo správních rozhod-
nutí dotčených orgánů budou vydává-
na méně formální závazná stanoviska.
Pokud budete stavět v souladu
s územním plánem, případně regulač-
ním plánem, nebude třeba územní
rozhodnutí. U staveb, které se dříve
povolovaly na ohlášení, například
kůlny, bazény, zahradní altány
a podobně nebudou nutné dříve poža-
dované doklady, ale vždy je třeba zís-
kat od příslušného stavebního úřadu
územní souhlas. Některá zjednoduše-
ní platí i pro rekonstrukce a opravy.

Nově se v zákoně objevuje odbor-
ník jmenovaný ministrem - autorizo-
vaný inspektor. Ten může převzít
některé funkce, které vykonává sta-
vební úřad. Myslím, že pro mnoho
stavebníků bude takový odborník
cenově nedostupný. 

Co se změní v práci stavebních
úřadů? Ubude jim například papíro-
vání se stavebním povolením a složi-
té územní řízení může být nahrazeno
regulačním plánem. O to však více
bude muset vykonávat systematický
dozor nad celým průběhem stavby.
To považuji za zásadní a důležitou
věc. Při známé lidové tvořivosti jsou
i v Lysé mnohdy znásilňována
základní architektonická pravidla
a estetické postuláty. Rozhodně je
třeba i zvýšit požadavek na striktní
dodržování všech parametrů regulač-
ních plánů. Ty by měly být tak
podrobné, aby stavba v žádném pří-

padě nenarušila soulad s okolím.
K tomu by měl mít dnes stavební
úřad více času a pravomocí. Mně se
například vůbec nelíbí zástavba loka-
lity „Třešňovka“ poblíž hřbitova.
Dominantně umístěný rodinný dům
vypadá spíše jako lepší sklad či
kůlna, jiný domek má nadprůměrně
veliké polovalby k celkové ploše stře-
chy a velikosti stavby, další rodinný
dům jsem zprvopočátku považoval
rozsahem za penzion. Zkulturnit toto
prostředí bude snad možno jedině
výsadbou rychle rostoucích stále
zelených konifer, které změkčí
nepříznivý pohled. Oč přijatelnější
jsou nové rodinné domky v Čechově
ulici. I když i zde bych raději viděl
shodná průčelí, buď s polovalbami,
nebo rovnými štíty. To však celkové-
mu dobrému dojmu tak neubližuje.

Měl jsem možnost poznat, jak se
staví jinde ve světě. Nadchla mě třeba
zástavba ve Švédsku, kde vévodí
barevná a výšková uniformita staveb,
převážně dřevěných, utopených
v zeleni, kterou převyšuje pouze věž
kostela, nebo stavba školy. Podobná
uniformita mě překvapila i v San
Francisku, kde je většina domků rov-
něž dřevěných, mnohdy s bohatě čle-
něnými fasádami a veselou barevnos-
tí, ale vždy zachovávající jednotný
sloh a rozměrové parametry. Stejně
okouzlující a oku lahodící zástavbu
lze najít v celém Středomoří.

O co depresivněji působí vzhled
některých nových sídlišť kolem
Prahy. Takzvané „podnikatelské
baroko“, které mnohdy přesahuje
zdravý rozum, je neblahým fenome-
nem dnešní doby. Tohoto trendu by se
mělo naše město vyvarovat. Jsem
přesvědčen, že náš stavební úřad má
k tomu dostatečně erudované pracov-
níky a že ke své práci bude mít vždy
plnou podporu vedení města.

Václav Mrkvička, občanské
sdružení Lyský region

Obchodní akademie, Lysá nad Labem,
Komenského 1534

nabízí výuku v kurzu

Příprava ke studiu anglického jazyka 
na střední škole

Rozsah: 5 x 90 minut ●● Cena: 750,- Kč
Přihlášky a platba v kanceláři školy do 18.2.2007

Termíny: 7.3., 14.3.,  21.3., 28.3., 4.4.2007
Vyučující: plně aprobovaní učitelé angličtiny 

Obsah kurzu: gramatika, orientace v textu, konverzace
Kurz je určen pro žáky základních škol, kteří se připravují 

na přijímací zkoušky a studium na střední škole. Absolvování 
kurzu zajistí přípravu na přijímací zkoušky na naši školu a usnadní

zahájení středoškolského studia.

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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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

Co dělali hasiči v roce 2006
V loňském roce zasahoval Sbor

dobrovolných hasičů v Lysé nad
Labem celkem u 76 událostí. Je to
nejvíce za uplynulých deset let.
V padesáti případech se jednalo
o požáry, v osmi případech o dop-
ravní nehody. Dále se ve výčtu obje-
vuje záchrana osob a zvířat, zachy-
cení ropných produktů a odstraňo-
vání následků povodně a větru. 

Když se podíváme, kolik výjezdů
připadlo na jednotlivé dny v týdnu,
na prvním místě je úterý, čtvrtek
a sobota po čtrnácti výjezdech, na
posledním místě pátek a neděle po
pěti výjezdech. V noční době, t. j. od
22 hod. do 6 hod. ráno, jsme měli
celkem třináct zásahů. 

Náš služební obvod sahá i do
okolních obcí, a tak jsme zasahovali
v Přerově nad Labem, Semicích,
Dvorcích (po čtyřech zásazích),
Hroněticích, Starém Vestci, Ostré,
Velence a Benátkách nad Jizerou
(po dvou zásazích). V Benátkách
nad Jizerou hořela ve dvou přípa-
dech skládka odpadu.

Dne 13. října po desáté hodině
večer jsme byli požádáni o pomoc
při hašení požáru ve Zbožské ulici
v Nymburce. Vyjely tři automobilo-
vé stříkačky. Jedno auto bylo potom
posláno na zálohu na centrální stani-
ci v Nymburce.

Noční překvapení nás čekalo 28.
listopadu ve 2 hodiny ráno. V Ar-
mádní ulici v Milovicích hořely ga-
ráže. Hasilo čtrnáct členů našeho
sboru. Domů se vraceli o páté hodině.

V pondělí 4. prosince vypukl
požár v kůlně zahradníka v zámec-
kém parku v Lysé nad Labem. Dým
byl vidět nad střechami domů
v Komenského ulici. K místu požá-
ru se naše jednotka dostala přes sou-
sední farskou zahradu a francouzský
park. Na pomoc nám přijeli kolego-
vé z Nymburka a Milovic. 

Činnost našeho sboru nespočívá
jen v těchto zásazích. Podílíme se
i na akcích města, jako jsou Šporko-
vy slavnosti, výsadba památných lip
či rozsvícení vánočního stromu na
náměstí. Přítomni jsme byli také na
mezinárodním fotbalovém utkání
Slovensko - Polsko 22. srpna na sta-
dionu Slovanu. V horkém létě jsme
kropili ulice města. Při zvýšené hla-
dině Labe jsme prováděli kontrolu
stavu v chatových osadách. Také
jsme uspořádali mikulášskou nadíl-
ku, a to jak v kulturní místnosti, tak
i v rodinách našich členů a příznivců. 

Těšíme se, že v roce 2007 bude-
me za podpory města Lysé nad
Labem dále pokračovat v naší čin-
nosti.

Jiří Ziegelheim

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.

V leto šním roce proběhla
v Lysé nad Labem, Milovicích,
Kostomlatech nad Labem a Pře-
rově nad Labem Tříkrálová sbírka.
Za účasti pí. místostarostky M.
Chloupkové a pí. I. Polenové byly
pokladničky protokolárně otevře-
ny a přepočítán jejich obsah.

Celkem bylo vybráno
34 245,50 Kč.

Doprovodnou akcí v Lysé n. L.
byl ŽIVÝ BETLÉM v Milovicích
a krásný TŘÍKRÁLOVÝ KON-
CERT.

V Kostomlatech n. L. dvě sku-
piny koledníků obcházely obyva-
tele a oslovovaly je v jejich domo-
vech.

V letošním roce se podílelo na
těchto akcích mnoho dobrovolní-
ků a já jim tímto za všechny
potřebné moc děkuji.

Děkuji všem lidem dobré vůle
za přispění na tuto sbírku.

Za Farní charitu v Lysé nad
Labem 

Labutová Jaroslava

Tříkrálová sbírka 2007
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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

ÚVĚRY-SMĚNKY
od 10  t i s í c  do  5  mi l .

Tel.: 900 700 123
C e n a  h o v .  7 0 , -  K č / m i n .

Vyvázání exekucí na nemovitosti
Půjčujeme z vlast. zdrojů, vyřízení do 48 hodin

Půjčujeme i maminkám na MD
Bez poplatků 



21

2/2007 LISTY města Lysé nad Labem

Vážení rodiče, milé děti,
dovolte, abychom vám poskytli

několik informací o příměstském tábo-
ře pořádaném občanským sdružením
Klub dobré zprávy z Lysé nad Labem.
Jsme občanské sdružení, které se snaží
na křesťanských principech vést děti
k získání správných postojů k sobě
i k druhým.

Příměstský tábor je určen pro děti
školního věku (po zakončení minimál-
ně první třídy) z Lysé nad Labem
a okolí v pracovní době rodičů.
Doufáme, že se nám tímto podaří
naplnit i potřebu rodičů, kam umístit
děti o prázdninách v době svého
zaměstnání.
Termín tábora:
I. turnus:    6.8. - 10.8. 2007
II. turnus: 13.8. - 17.8. 2007
Cena tábora: 900 Kč/1 dítě/1 turnus
Místo příměstského tábora: Dětský
areál Čechova ulice, Lysá nad Labem,
z centra směrem na Prahu u mateřské
školy v Brandlově ulici. 
Program a organizace tábora:
● Tábor bude pouze v pracovní dny

od pondělí do pátku.
● Přibližně v čase od 06:30 do 16:00

hodin
● 2 turnusy s možností přihlášení

dítěte na 1 nebo oba turnusy najed-
nou.

● Stravování - oběd budeme mít
zajištěn v Kovoně a ostatní svačiny
budou děti dostávat ve stanoveném
čase v areálu či na výletě.

● Každý čtvrtek plánujeme jiný celo-
denní výlet.

● Každý pátek program pro rodiče.
● Budeme hrát hry, zpívat, soutěžit,

poznávat okolí, vyrábět dárky… 
Každý pátek uvítáme, když rodiče,

kteří si přijdou převzít své děti do are-
álu, zůstanou s nimi i s námi na opé-
kání. Děti vám předvedou to, co se
během konkrétního týdne naučily, a vy
si s nimi budete moci vyzkoušet dané
dovednosti (viz jednotlivé turnusy). 

I. turnus - Po stopách Jana Ámose
Komenského: Každý již slyšel o tomto
obdivuhodném muži, ale určitě je
spousta věcí, které o něm nevíte.
Společně prozkoumáme dobu, ve
které žil a procestujeme s ním Evropu.
Vyrobíme si vlastní encyklopedii,
svíčku a další. V pátek děti sehrají
několik obrazů ze života tohoto muže.

II. turnus - Stvoření - prvních 6
dnů na Zemi: Čeká nás týden plný
objevování: Znáte biblický příběh
o stvoření? Jak vznikl vesmír, slon
i člověk? dovíme se mnoho zajímavos-
tí o přírodě a životě v ní. Děti budou
mít možnost své výtvory i znalosti
předvést v pátek rodičům. 

Jak dítě na tábor přihlásit:
Přihláška je k dispozici na interneto-
vých stránkách klubu a u paní
Benešové, ČSA 1630, Lysá nad
Labem, PSČ 289 22, telefon 739 524
779.

J. Sedláček

A jaký bude letošní 
příměstský tábor?

KLUB DOBRÉ ZPRÁVY

V minulých Listech psal Ing. Mrkvička pochvalný článek o realizova-
ných výsadbách ve městě. Pokládám za svou povinnost článek doplnit
o několik jmen, bez nichž by výsadby v takovém rozsahu a kvalitě roz-
hodně nebyly. 

Především bych chtěl uvést, že největší zásluhu na nových výsadbách
má odbor správy majetku, konkrétně paní Blanka Černá. Za realizátory
výsadeb patří největší poděkování panu Davidu Kolářskému ze společ-
nosti A.S.A.

za odbor ŽP Stanislav Svoboda

Doplnění článku „Co mě potěšilo“

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

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ  
SOBOTA

S HOSTUJÍCÍM CVIČITELEM LUKÁŠEM KOLKEM

Specializace cvičitele Lukáše Kolka: 
Licence A IFAA
Profi Licence MŠA
Power stretch diplom
Step Diplom
Bodystyling diplom
Člen Nike Dance Teamu na Nike Dance Tour 2005.
Prezentér kongresových akcí v ČR, na Slovensku a v Polsku

pro všechny příznivce sportu a zdravého
životního stylu…

Kdy? V sobotu 10. 3. 2007 (14.00 hod. - 16.15 hod.)
Kde? V Lysé n. L., nová tělocvična Obchodní

akademie, ul. Komenského
(bílý pavilon při základní škole)

Program? Aerobic Dance 
Bodystyling
Stretchink
Předtančení "malých aerobiček"
Nabídka tuzemských i zahraničních pobytů
se cvičením
Nabídka sportovního oblečení, měření
podkožního tuku
Nabídka sportovní výživy a doplňků stravy
Nabídka a prezentace kosmetiky

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

Vstupné? 180,- Kč 

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

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

SHÁNÍM HLÍDÁNÍ
pro dvouletou dceru v Lysé nad

Labem,

2 - 3 x týdně na 2 hod.
pí. Hájková 604 106 197
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Před dvěma lety se naši korespondenční šachisté přihlásili do mezinárodní sou-
těže čtyřčlenných družstev ICCF Champions League. Tato soutěž má čtyři úrovně
a naši hráči začali samozřejmě v té nejnižší. Dle osobního hodnocení hráčů jsme
nepatřili k favoritům 11- ti členné skupiny, ale průběh soutěže ukázal, že s námi
musí počítat. Prvních pět týmů bojovalo až do konce o dvě postupová místa.
Favorit skupiny, ruské družstvo skončilo překvapivě na nepostupovém, třetím
místě.
Konečné pořadí skupiny:
1. ŠK Joly Lysá nad Labem (CZE) 31,0
2. Spessart-Rotweiler (GER) 28,5
3. Chess Akademia (Sankt-Peterburg) (RUS) 27,5
4. The Prodigal Sons (BEL) 26,0
5. Dom Kultury Wschova (POL) 26,0

Výsledky jednotlivých hráčů:
1. šachovnice - Pavel Kolář s výsledkem 6,5 bodů (10) zůstal jen o 0,5 bodu za
vítězem skupiny.
2. šachovnice - Aleš Jirk získal 8,5 bodu (10) a vyhrál svou skupinu.
3. šachovnice - Martin Musil se s výsledkem 8,0 bodů (10) dělil o první místo ve
skupině.
4. šachovnice - Pavel Postupa st. se obdobně s výsledkem 8,0 bodů (10) dělil
o první místo ve skupině

Kapitán družstva Ing. Pavel Kolář věnoval této soutěži mnoho času a úsilí a je
třeba mu poděkovat.

Naši hráči postoupili do vyšší skupiny Champions League.

Naše družstvo mladšího dorostu hrálo i v minulé sezóně celostátní Extraligu
a vedlo si velmi dobře. V základní skupině jsme patřili po prvních kolech k favo-
ritům skupiny. Porazili jsme překvapivě Havlíčkův Brod 5:1, Tábor 4 : 2 a Klatovy
3,5:2,5. Potom přišly dvě prohry, a to s Plzní 2 : 4 a s Oazou Praha, favoritem sou-
těže, rovněž 2 : 4. K poslednímu dvoukolu základní skupiny jsme jeli do Liberce.
Zde nám stačila jedna výhra k postupu do A finále mistrovství republiky. Bohužel
jsme prohráli s Mostem vysoko 1,5:4,5 a s posledním Libercem jsme jen remízo-
vali 3 : 3. Tato nešťastná a zbytečná remíza nás stála postup do A finále. Jedna
remíza navíc v posledním zápase nás připravila o třetí místo v základní skupině.

Extraliga ml. dorostu 2005/06 - základní skupina západ
Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. Oaza Praha 6 0 1 18 28.0 21
2. Šachklub Sokol Klatovy 4 0 3 12 21.0 13
3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4 0 3 12 18.5 14
4. TJ Lokomotiva Most 3 2 2 11 23.5 17
5. JOLY Lysá nad Labem 3 1 3 10 21.0 18
6. Šachová škola Union Plzeň 3 1 3 10 20.5 14
7. Sokol Tábor 1 1 5 4 18.5 10
8. Desko Liberec 1 1 5 4 17.0 10

I toto umístění ve skupině je však úspěch, protože dle osobního hodnocení jed-
notlivých hráčů jsme měli skončit beznadějně poslední.

Finále Extraligy ml. dorostu se konalo ve Zlíně. Sjelo se osmnáct nejlepších
družstev republiky, která si účast v A nebo B finále vybojovala v základní části
této soutěže. V A finále se bojovalo o mistrovský titul, v B finále pak o čtyři sestu-
pová místa. Naše družstvo nastoupilo v nejsilnější možné sestavě, ale i tak nemě-
lo mít velkou šanci. Naši hráči však příkladně zabojovali, hráli nad své možnosti
a po třech výhrách a jedné remíze vybojovali velmi pěkné druhé místo v B finále.

Joly Lysá nad Labem 4 : 2 Loko Česká Třebová
1. Postupa Martin 1843 0,5:0,5 Zeinert Michal H 2092
2. Rosenbaum Vít 1582 0,5:0,5 Šimek Jan 1928
3. Baláček Tadeáš 1819 0 : 1 Petráž Martin 1722
4. Drahota Aleš 1560 1 : 0 Vydra Lukáš 1727
5. Daniel Jiří 1506 1 : 0 Čižinský Petr 3.VT
6. Prokopová Jiřina H 1322 1 : 0 Tolg Tomáš 3.VT

Joly Lysá nad Labem 4 : 2 Lokomotiva Brno
1. Postupa Martin 1843 0,5:0,5 Kratochvíl Milan 1787
2. Rosenbaum Vít 1582 1 : 0 Dráb Tomáš 1737
3. Baláček Tadeáš 1819 0,5:0,5 Svoboda Karel 1675
4. Drahota Aleš 1560 0 : 1 Lamser Tomáš 1551
5. Daniel Jiří 1506 1 : 0 Musil Jiří 1371
6. Prokopová Jiřina H 1322 1 : 0 Fiala Vojtěch 3.VT

Joly Lysá nad Labem 4,5:1,5 ZŠ Brankovice
1. Postupa Martin 1843 0,5:0,5 Hejný Jaroslav 2073
2. Rosenbaum Vít 1582 0,5:0,5 Kuchynka Lukáš H 2099
3. Baláček Tadeáš 1819 1 : 0 Šťastný Radek 1994
4. Drahota Aleš 1560 0,5:0,5 Čuprová Ivana 1617
5. Daniel Jiří 1506 1 : 0 Zavadil Roman 1548
6. Prokopová Jiřina H 1322 1 : 0 Kostka Michal 1492

Joly Lysá nad Labem 3 : 3 A 64 Grygov
1. Postupa Martin 1843 0 : 1 Bureš Jaroslav H 2090
2. Fencl Pavel 1680 0 : 1 Šnevajs Heřman 1910
3. Baláček Tadeáš 1819 0,5:0,5 Doubek Tomáš 1865
4. Drahota Aleš 1560 1 : 0 Vysloužil Lukáš 1883
5. Daniel Jiří 1506 0,5:0,5 Šnevajs Matěj 3.VT
6. Prokopová Jiřina H 1322 1 : 0 Sukaný Albert 3.VT

B finále extraligy ml. dorostu ročník 2005/2006 (započítány i výsledky
základní části)

pořadí družstvo body skóre
9. Union Plzeň 7 5 2 0 17 26,5
10. Joly Lysá n. L. 7 4 2 1 14 24,5
11. Sokol Tábor 7 4 0 3 12 23,0
12. A64 Grygov 7 3 2 2 11 24,5
13. ZŠ Brankovice 7 3 2 2 11 18,0
14. Desko Liberec 7 1 4 2 7 19,5
15. Loko Brno 7 1 1 5 4 17,0
16. Loko Č. Třebová 7 0 1 6 1 15,0

sestupující družstva

V sezóně 2006/07 jsme postavili pět družstev v soutěži dospělých:

A družstvo - 2. česká liga - zatím třetí místo - boj o postup do 1. české ligy
B družstvo - krajský přebor A - zatím třetí místo - boj o postup do 2. české ligy
C družstvo - krajský přebor B- zatím sedmé místo, nováček v této soutěži - cílem
záchrana
D družstvo - regionální přebor C - zatím první místo, nováček v této soutěži
E družstvo - regionální soutěž C - zatím deváté místo - nově sestavené družstvo 
(A - D družstva jsou osmičlenná, E družstvo je pětičlenné)

Společně s RMSK Cidlina hrajeme Extraligu mladšího dorostu pod názvem:
RMSK Cidlina Lysá nad Labem
Zatím jsou odehrána tři soutěžní kola s 50% ziskem bodů, bojujeme o A finále.

Naši finančně náročnou klu-
bovou činnost, nám kromě sou-
kromých sponzorů, reklamních
smluv a členských příspěvků
pomáhá zajišťovat i dotace od
města Lysá nad Labem.

Všem těmto dárcům děkuje-
me a přejeme v roce 2007 mnoho
pracovních i osobních úspěchů.

Saeckl Petr,
ŠK JOLY Lysá nad Labem

Z činnosti šachistů


