
Dovolte mi, abych Vás na
prahu roku 2006 co nejsrdečně-
ji pozdravil a popřál Vám vše
nejlepší, hlavně hodně zdraví,
osobní pohody a štěstí. Děkuji
Vám za příkladnou spolupráci
při zajišťování potřeb společné-
ho života ve městě, pochopení
a společenské soužití. 

V uplynulém roce bylo
mnoho náročných úkolů při
plnění úkolů vytyčených rozpo-
čtem města a nutností vyplýva-
jících z běžných potřeb.

Je velmi složité při daných
příjmech města správně roz-
hodnout o důležitosti výdajů
a musí se vždy zvažovat a mít
v pohledu i nutnosti pro
budoucnost, aby nenastala
špatným rozhodnutím pokud
možno žádná nesrovnalost.
Vše je nutné zvažovat tak, aby
budoucí generace mohly využí-
vat vše, čemu dáme dobrý
základ. Snažíme se vyvarovat
krátkozrakosti.

V roce 2005 byly zajištěny
projekty pro zajištění úplného

odkanalizování města. Již
několik let uvažovanou reali-
zaci kanalizací je možno začít.
Máme požádáno o první část
finanční dotace a v roce 2006
budeme žádat o další část.
Tato investice pro celé město
představuje finančně částku
téměř 100 mil. Kč a bude
postupně prováděna až do
roku 2010. Po skončení kanali-
zace v Masarykově ulici je při-
pravena celková rekonstrukce
vč. obnovy kompletní výsadby

s předpokládaným termínem
zahájení v roce 2007. Úplné
odstranění těžké nákladní
dopravy v Masarykově ulici
bude v srpnu letošního roku,
dokončením komunikace
v průmyslové části města.

Samozřejmě naše činnost
není a nebude soustředěna
pouze na kanalizace, jsou
v programu i rekonstrukce
a výstavby komunikací 
a chodníků, přestavby vrchní-
ho vedení v Sojovické ulici vč.
výstavby osvětlení a přestavby

chodníků. Různé opravy
a úpravy objektů města. Po
dokončení jednání s ČD a zís-
kání pozemků pro parkoviště,
dořešení realizace parkova-
cích ploch. 

V neposlední řadě pokračuje
ve spolupráci s investorem KÚ
zajišťování výstavby nového
Domova důchodců, kde bude
zabezpečeno pro starší občany
v moderním zařízení v krásném
prostředí co nejdůstojnější pro-
žití podzimu života.

Pokládám za nutné vyslovit
poděkování KÚ za realizaci
I. etapy obchvatu. Věřím, že
budou zajišťovány prostředky
na pokračování této komunika-
ce tak, aby mohla max. v roce
2007 pokračovat a nebyly dále
zužovány o dotaci na památky,
zejména sochy v zámeckém
parku. 

Těším se na spolupráci
s Vámi a pochopení při napl-
ňování našich cílů v roce 2006.

Váš starosta 
Václav HOUŠTECKÝ
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Pranostiky
● Leden je počátkem

roku, ale vrcholem
zimy.

● Když v lednu hřímá,
přijde ještě tuhá zima.

● V lednu silný led,
v květnu hojný med.

● Novoroční noc 
jasná, klidná, bude
povětrnost pro úrodu
vlídná.

Foto: MVDr. Jan Kořínek

Pf 2006
přeje redakce

Vážení spoluobčané,
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Město žije
Tímto jednoduchým titulem se

dá nazvat povídání starosty k člán-
kům, dopisům a připomínkám
některých lidí, kteří záporně hod-
notí rozhodnutí o parkování na
Husově náměstí v Lysé nad Labem. 

Naše město má v součastné
době skladbu obyvatel takovou, že
zde žije cca 20 % lidí v důchodo-
vém věku, kteří chodí pěšky naku-
povat a nemohou používat hyper-
markety, do kterých lze pouze
dojet autem. Avšak není těchto
obyvatel tolik, aby uživily soukro-
mé maloobchody v centru města. 

Je nutné si uvědomit, že cent-
rum města není park a promenáda,
ale obchodní zabezpečení, aby

občané mohli nakupovat vše, co je
pro život nutné. V našem městě je
dostatek, dá se říci, prvotřídních,
velmi dobře zásobovaných obcho-
dů, soustředěných přesně do cent-
ra města. Jsou zde 2 obchody se
speciálními masnými výrobky
a masem, 2 obchody se specielní-
mi pekařskými výrobky, 2 obcho-
dy se všemi potravinami a nápoji,
dva obchody s ovocem a zeleni-
nou, jedno obchodní středisko
celoměstského významu, 2 obcho-
dy s papírnickými a kancelářský-
mi potřebami, 2 obchody s obuví,
několik obchodů s ošacením,
osobním prádlem, ložním prá-
dlem, dva obchody s elektronikou,
dva obchody s výpočetní techni-
kou, jeden obchod s klobouky,

prodejna potřeb pro domácnost,
prodejna sportovních potřeb, pro-
dejna železářství, několik provo-
zoven se službami (čistírna,
opravna televizí, půjčovna pracov-
ních pomůcek, pošta, spořitelna, 3
bankomaty, několik restaurací -
jídelen pro zabezpečení stravování
občanů žijících i pracujících ve
městě a občanů, kteří město nav-
štíví. 

Vzhledem k velmi dobrému
obchodnímu talentu obchodníků
v centru města k zabezpečení
zásobování kvalitními výrobky
a všestrannému sortimentu v ob-
chodech je naše město ve velkém
rozsahu navštěvováno občany

z okolních měst a obcí, a to nejen
z našeho regionu, ale i z význam-
ných měst z blízkého okolí.

Vzhledem k uvedenému výčtu
zabezpečení obchodních služeb
obyvatelstvu není potřebné,
aby ve středu města vznikaly
hypermarkety, protože naše město
vzhledem k obchodnímu ruchu
není mrtvým městem, ale 
žije a občanům tento způsob
vyhovuje. 

Naše město má dostatek míst,
kde si mohou občané v klidu
a pohodě odpočinout nebo strávit
hezké chvíle s dětmi. Pouhých
třista metrů od Husova náměstí je
to krásný rozsáhlý zámecký park,
umístěný v nejzdravějším území
našeho města, v zeleni, obklopen

nádhernými sochami Matyáše
Bernarda Brauna a žáků z jeho
školy, kde se dá dětem i vyprávět
o historii města. Park bude v krát-
ké době revitalizován, budou pro-
vedeny úpravy cest, aby byly
odstraněny výmoly po deštích
a byla zajištěna 100% bezpečnost
chodců. Dále je ve středu města
malý park u Plusu, kde jsou insta-
lovány dětské prolézačky, hrádek
a houpačky. Doprava v tomto
území bude koncem příštího roku
rovněž očištěna od nákladních
automobilů, v srpnu dojde
k odklonu dopravy z průmyslo-
vých zón. Nehodlám dále specifi-
kovat dětská hřiště v jednotlivých

lokalitách mimo střed města.
Co přináší za pohodu naprosto

nevhodné využívání Husova
náměstí pro pobyt rodičů s dětmi,
plné exhalací a nepříjemného
hluku zdraví škodícího, když
v uvedeném prostoru není nic tak
zajímavého pro děti a ani pro rodi-
če. Jsem daleko od toho, abych
napadal starší občany, kteří přes
den zajména v dopoledních hodi-
nách sedí na lavičkách přímo
u komunikace v tomto nesmírně
nevlídném a hlavně nezdravém
prostředí, rozprávějí a jistě značně
škodí svému zdraví. Tento prostor
je obehnán komunikacemi kraj-
ského významu s velkým provo-
zem osobních i nákladních auto-
mobilů a ani v případě dokončení

I. etapy obchvatu nebude tato
doprava zcela vyloučena, a to
zejména komunikací Nymburk -
Stará Boleslav.

Myslím, že výše uvedené stačí
k pochopení využívání Husova
náměstí k parkování. Občan města
z Litole, sídliště, Kačína, Dvorců
Byšiček i dalších lokalit má právo
vybrat si peníze z bankomatu,
nakoupit si životní potřeby nebo
se najíst, použít toalety s tím, že si
zaparkuje na potřebnou dobu tak,
aby mu vyhledání místa k zapar-
kování netrvalo déle než doba
potřebná k vyřízení zaležitosti. 

Do budoucna je třeba dořešit
i dobu parkování tak, jako je to ve

velkých městech v našem státě
i v Evropě. Zde je doba omezená
umístněním parkovacích hodin ve
vozidle s nastavením času a při
nedodržení je vybírána pokuta.

Poznamenávám, že řešení par-
kování na Husově náměstí není
do budoucna motivováno jako
parkoviště pro potřeby Výstaviště
Lysá. Parkování pro potřebu
Výstaviště je již delší dobu pro-
jednáváno, zejména na pozem-
cích ČD v blízkosti železnice.
Docílení toho je dlouhodobou
záležitostí vzhledem k rozdělení
ČD na více hospodářských jedno-
tek a v současné době se projed-
návají administrativní záležitosti
s katastrálním úřadem. 

V. Houštecký
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Závěr roku 2005 byl bohatý na

„úřední“ události. Úvodem si pře-
čtete informace z druhého listopa-
dového jednání rady města, které
se nevešlo do předchozího čísla.
V prosinci se konala dvě jednání
rady města; zastupitelstvo se sešlo
na pracovní schůzce k rozpočtu
města na rok 2006 a těsně před
svátky se konalo poslední zasedá-
ní zastupitelstva města. Vzhledem
k rozsahu jednání a omezenému
místu uvádím jen čtenářsky zají-
mavé body.

23. jednání rady města se
konalo 28. 11. 2005. Prvním
schvalovacím bodem bylo uzavře-
ní dodatku ke smlouvě s Atelierem
D.W.O. na dokumentaci projektu
Francouzské zahrady. Město má
šanci získat dotaci z Norského
evropského fondu na obnovu části
zámecké zahrady, jejíž náklady
jsou odhadnuty na 21 mil.
Kč. Součástí žádosti o dotaci musí
být i projektová dokumentace díla.
Rada města schválila, že jejím
dodavatelem bude výše zmíněný
ateliér. Cena dokumentace je rov-
něž vysoká a činí 972 tis. Kč.

Ve třetím bodu, kde se jednalo
o výměně poměrových měřidel
tepla v domech města v Milo-
vicích - Mladé, byla hostem paní
Crhová z realitní kanceláře. Do
výběrového řízení se přihlásily 3
firmy, z nichž nejnižší nabídku
předložila firma ENBRA, a to za
369 tis. Kč. Členové rady byli pře-
kvapeni, že naopak nejvyšší
nabídku zaslal tradiční partner
města, firma TECHEM. Cenový
rozdíl více než 100 tis.Kč byl způ-
soben výběrem měřidel, nicméně
přednost dostala ENBRA, jejíž
měřidla dostatečně vyhovují poža-
dovaným parametrům.

Další bod proběhl již v rychlej-
ším tempu a rozpočet Eurestu na
školní stravování v roce 2006 byl
bez problémů schválen. Kladem je
to, že město vynaloží na Eurest
o téměř 118 tis. Kč méně než
v roce 2005, a přitom ceny obědů
zůstanou zachovány. Pátý bod byl
rovněž rychlý - rada schválila přís-
pěvek Veslařskému klubu 4 tis. Kč
na nákup medailí pro II. kolo Čes-
kého poháru ve veslování 3. 12.
2005. Šestý bod přinesl diskusi na
téma vytápění a čištění vzduchu
v prostorech městského kina na
Husově náměstí. Všechna 4 navr-
žená řešení počítají s náklady 55 -

65 tis. Kč, což rada neakceptovala
a odmítla všechny návrhy.

Bod č. 11 vyhověl interpelaci
p. Mgr. Fajmona ohledně stánku
pod nadjezdem v Litoli. Bývalá
trafika je již několik let mimo pro-
voz, obrůstá trávou a rozhodně
nezdobí město. Proto celkem bez
potíží rada schválila ukončení
smlouvy s p. Husákem o dočas-
ném užívání pozemku města.
Stánek by měl zmizet do konce
května tohoto roku.

V osmnáctém bodu programu
rada města schválila příspěvek 
5 tis. Kč občanskému sdružení
rodičů a přátel dětského folklorní-
ho souboru Šáteček při ZŠ
Semice. Šáteček přináší radost již
19. rokem, má 43 členů a repre-
zentuje tradice Polabí doma
i v zahraničí.

Obsáhlým bodem bylo č. 24 -
jednalo se o návrhu rozpočtu na
rok 2006. Navržená varianta ve
výši 186 mil. Kč bude dále projed-
návána ve finančním výboru a na
pracovní schůzi zastupitelstva. Po
podrobném vysvětlení pana sta-
rosty a kratší diskusi rada města
doporučila návrh k projednání
v zastupitelstvu. Posledním schva-
lovacím bodem bylo konečné roz-
hodnutí, kdo bude provozovate-
lem placeného parkování ve městě
v roce 2006. Ze dvou návrhů - 
p. Vlček a Výstaviště, se rada při-
klonila k prvně jmenovanému. Za
prvé předložil o něco vyšší nabíd-
ku, a za druhé - Výstaviště si
pokazilo reputaci opožděnými
platbami dohodnutých splátek
nájmu. 

Závěrečná diskuse již byla krát-
ká a přinesla úkol odboru správy
majetku, aby připravil návrh kon-
cepce parkování v Lysé nad
Labem. 

Pracovní schůze zastupitelstva
města se konala 30. 11. 2005.
Jediným bodem programu byl
návrh rozpočtu města na rok 2006.
Po počátečních problémech s účas-
tí se jednání dostalo do obvyklého
rytmu. Pan starosta podrobně
vysvětlil jednotlivé položky rozpo-
čtu. Rozpočet je navržen jako
vyrovnaný ve výši 184 mil. Kč.
Celkově jsou do návrhu rozpočtu
zahrnuty i předpokládané dotace na
kanalizaci v Lysé nad Labem
a Byšičkách. V případě, že dotace
nebudou poskytnuty, sníží se odpo-
vídajícím způsobem i rozpočet. 

V následující diskusi se proje-
vila pečlivá příprava návrhů ze
strany kontrolního výboru, repre-
zentovaného p. Dr. Šturmem,
a finančního výboru v čele s p.
Sedláčkem. Veškeré náměty a při-
pomínky budou zahrnuty do
konečného návrhu, který bude
předložen zastupitelstvu 21. 12.
2005. Protože se jednalo o pracov-
ní schůzi, nebylo přijato žádné
usnesení. 

24. jednání rady města se
konalo 12. 12. 2005. První schva-
lovací bod se týkal doplnění
početního stavu úřadu o 0,5 pra-
covního místa na stavebním úřadu
a 0,5 pracovního místa na odboru
školství a kultury. Rada schválila
zvýšení stavu s ohledem na nárůst
agendy kolem městské památkové
zóny a zámeckého parku, a dále
s přihlédnutím ke skutečnosti, že
stavební úřad bude odpovědný za
tvorbu a kontrolu územních plánů
obcí ve správním obvodu. V dru-
hém bodu rada schválila vánoční
příspěvek 200 Kč každému obča-
nu města se ZTP/P z Charitativní-
ho fondu. Celkem bude vyplaceno 
16 tis. Kč.

Oživení přinesl bod pátý, kdy
se jednalo o stanovení ceny vod-
ného a stočného pro rok 2006.
Přítomni byli p. Ing. Aleš ze
Stavokompletu a p. Mgr. Havelka,
vedoucí odboru správy majetku.
Stavokomplet předložil návrh kal-
kulace vodného ve výši 20,84
Kč/m3 a stočného 20,65 Kč/m3.
Nárůst oproti roku 2005 je 1,92
Kč, to je 4,8 %. I přes toto mírné
navýšení zůstává cena pod průmě-
rem ČR a potvrzuje se šťastné roz-
hodnutí, že Lysá má vlastní vodní
zdroj i sítě.

V následujícím bodu se firma
TECHEM pokusila změnit roz-
hodnutí rady města o výměně
poměrových měřidel v Milovi-
cích. Připravila novou nabídku
s cenou na úrovni firmy ENBRA
s odůvodněním, že firma
TECHEM má zájem pokračovat
v letité spolupráci s městem. Rada
však konstatovala, že výběrové
řízení bylo ukončeno, nabídku
odmítla, a tím potvrdila firmu
ENBRA jako dodavatele nových
měřidel tepla.

Zlepšení stavu kolem kontejne-
rů na odpadové sklo přinese bod č.
8. Rada schválila změnu četnosti
odvozu skla z měsíčního na 14-

denní cyklus, a to od začátku roku
2006. V následujícím bodu rada
schválila zpevnění komunikace
K Bažantnici cihelným recyklá-
tem v celkové hodnotě díla 142
tis. Kč.

Klid do řad zahrádkářů by měl
přinést bod č. 11. V něm rada
města schválila dodatek ke smlou-
vě s II. ZO ČZS o dočasném uží-
vání městského pozemku o výmě-
ře 5 185 m2, kde jsou zahrádky.
Nájem se prodlužuje na dobu
neurčitou s 1-roční výpovědní lhů-
tou. V případě potřeby vybudová-
ní inženýrských sítí nebo komuni-
kace zahrádkáři ustoupí o potřeb-
né m2.

Blok dalších 6 bodů se týkal
pozemků a nájmů a nepřinesl
žádné komplikace. V bodu č. 18
rada schválila termíny jednání
rady a zastupitelstva města v I.
pololetí 2006.

V bodech č. 19 a 20 se opět
poskytovaly příspěvky z Chari-
tativního fondu na sportovní sou-
středění a na nákup vozíku pro
postižené dítě v celkové hodnotě
14,6 tis. Kč.

Bod č. 22 se týkal rozšíření
kamerového systému o další 3
body a zařazení projektu ZŠ
Komenského s primární drogovou
prevencí do žádosti o dotaci
z Ministerstva vnitra. Město má
šanci získat v roce 2006 dalších
700 tis. Kč, a proto rada tento bod
schválila.

Na základě výběrového řízení
rada města jmenovala paní Ing.
Jiřinu Čížkovou vedoucí stavební-
ho úřadu, ta se funkce ujme 1. 1.
2006.

V následujícím bodu se projed-
nával znovu návrh rozpočtu města
na rok 2006. Třetí variantu ve
vyrovnaném stavu rada schválila,
návrh bude ještě projednáván
v zastupitelstvu 21.12.2005.

K bodu č. 28 se rozvinula dlou-
há diskuse. Hovořilo se o nařízení,
jímž byla občanům uložena povin-
nost uklízet chodníky přilehlé
k nemovitostem. Ministerstvo
vnitra doporučilo toto nařízení
zrušit, protože povinnost úklidu
vyplývá z jiných zákonných
norem. S určitými rozpaky rada
toto nařízení zrušila. Obdobně
tomu bylo i s obecně závaznou
vyhláškou k veřejnému pořádku,
o níž bude podrobnější zmínka na
zastupitelstvu.

Pokračování na str. 4
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Naopak s uspokojením byla
vzata na vědomí informativní
zpráva o provedené kontrole
v Pohřební službě p. Pšeničky.
Kontrolu provedla ČOI v polovině
listopadu a konstatovala, že
neshledala žádné závady.

Dlouze se diskutovalo i při
poslední informativní zprávě
o připravované koncepci parková-
ní ve městě. Odbor správy majet-
ku čeká ještě dosti práce, aby
materiál doplnil o připomínky
a předložil radě znovu v únoru
2006.

25. jednání rady města se
konalo 19. 12. 2005 v neobvykle
rychlém sledu již po týdnu.
V úvodním bodu rada města nevy-
hověla námitce Lesprojektu
z Brandýsa n. L. a potvrdila
původní rozhodnutí z 12. 12., aby
zpracovatelem lesních hospodář-
ských osnov byl p. Ing.
Zimmermann. V následujících 
2 bodech se rozdělovaly finanční
příspěvky z Kulturního fondu:
6 tis. Kč pro občanské sdružení
Empatie na módní přehlídku 
19. 1. 2006 a 7,5 tis. Kč pro pí.
Labutovou na Vánoční zpívání.
Žádosti Spolku rodáků o příspě-
vek 4 tis. Kč na předvánoční
zájezd nebylo vyhověno.

O vzrušení se postaral bod č. 5,
kdy se jednalo o podmínkách
nájmu bufetu v č.p. 24 na Husově
náměstí. Bývalý nájemce demon-
toval zařizovací předměty a nový
nájemce, Pivovar Nymburk, chce
příspěvek na jejich doplnění.
O podmínkách bude znovu jednat
pan starosta začátkem ledna.

Následující bod proběhl hladce,
rada schválila pronájem nebyto-
vých prostor v č.p. 214 sdružení
LysaFree, které v podstřešních
prostorách a na střeše bývalé
Vichrovy vily umístí zařízení pro
další rozšíření internetové sítě ve
městě.

Poté bylo rovněž hladce schvá-
leno Nařízení č. 13/2005 o stání
vozidel nad 3,5 t na místních
komunikacích. Místy, kde mohou
nákladní vozy dlouhodobě parko-
vat, jsou buď soukromé pozemky
anebo areál ČSAP na Školním
náměstí.

V bodu č. 9 rada projednávala
návrh firmy EREBUS na zpraco-

vání projektu dalšího využití
pozemků firmy na Zbudově pro
těžbu štěrkopísku a následnou kra-
jinnou úpravu. Současně má ERE-
BUS zájem o odkoupení přileh-
lých městských pozemků. S první
částí návrhu rada souhlasila, pro-
tože je v souladu s územním plá-
nem města. Druhá část byla zatím
odložena až do vyrovnání všech
závazků EREBUSU vůči městu.

Při 11. bodu panovalo napětí
jako při aukci, neboť se otvíralo
celkem 5 obálek od zájemců
o koupi obecního domku v Lomu
č.p. 1613. Nabídky měly stoupají-
cí tendenci, první začala na 200
tis. Kč a skončila pátou nabídkou
s cenou 580 tis. Kč. Vítězem se
stal zájemce z Mochova.

Ve čtrnáctém bodu rada schvá-
lila návrh nového Spisového
a skartačního řádu MěÚ.
Zpracování nového dokumentu
bylo vyvoláno dvěma novými
zákony, a to Správním řádem
a Zákonem o archivnictví. 

V závěru jednání rada vzala na
vědomí zápis z kontrolního výbo-
ru a kulturní komise, a rovněž tak
sdělení p. Svobody z Realitní kan-
celáře, že končí smluvní vztah na
správu nemovitostí města doho-
dou k 31. 3. 2006.

8. zasedání zastupitelstva
města se konalo 21. 12. 2005.
Poslední zasedání jako jediné
v roce 2005 bylo předznamenáno
100% účastí všech 15 zastupitelů.
Prvním schvalovacím bodem byla
žádost Veslařského klubu o poskyt-
nutí příspěvku na II. kolo Českého
poháru ve veslování. Příspěvek 
4 tis. Kč byl schválen všemi hlasy.
V druhém bodu byly schváleny
dodatky ke zřizovacím listinám
všech 4 mateřských škol a ZŠ
TGM v Litoli. Dodatkem se předá-
vají školám budovy a pozemky do
výpůjčky. Body č. 3 a 4 se týkaly
věcných břemen při umístění kabe-
lového vedení STE v ulicích
Škroupova a účelové komunikace
u Smetanovy ulice. Materiály
nebyly kompletní, ale během jed-
nání byly doplněny a v závěru
schváleny rovněž všemi hlasy. 

Následující bod byl spíše for-
mální a týkal se darovací smlouvy
na převod pozemků města na
výstavbu I.etapy obchvatu. Bod č.
6 programu přinesl první názoro-

vý střet při hlasování. Jednalo se
o pozemky určené k výstavbě
tzv.průmyslové komunikace.
Soukromí vlastníci již dříve sou-
hlasili se smlouvami budoucími,
nynější návrh doplnil do smluv
ujednání, že kupní smlouvy či
smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne budou uzavřeny v termínu do 2
měsíců od vydání kolaudačního
rozhodnutí na nově vybudovanou
komunikaci. V diskusi pan Horvát
zopakoval názor, že místní sdruže-
ní ODS nepodporuje vybudování
této komunikace. Hlasování pak
dopadlo 12 pro, 3 proti, nikdo se
nezdržel.

V následujícím bodu zavládla
názorová shoda. Šlo o vzájemně
výhodnou směnu části obecních
a soukromých pozemků, čímž
vzniknou 2 stavební parcely
a budoucí komunikace. Směna
byla schválena všemi hlasy.

Bod č. 8 se týkal rovněž
pozemku, a to odprodeje 104 m2

na Řehačce. V nastalé diskusi
zazněla celá řada názorů, které
odrazily složitost dělení pozemků
v této lokalitě. Nejvíce pozměňo-
vacích návrhů přednesl p. Mgr.
Fajmon. Hlasování se tím trochu
zkomplikovalo, protože se hlaso-
valo o pozměňovacích návrzích p.
Fajmona, ale ty nenašly dostateč-
nou podporu. Dílčím úspěchem
byl pozměňovací návrh p.
Sedláčka, aby nabyvatel doplatil
nájem zpětně za tři roky. Nakonec
bylo hlasováno o původně navrže-
ném textu usnesení a výsledek byl
12 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi. 

V devátém bodu se projednáva-
lo rozšíření městského kamerové-
ho systému. Na rozdíl od rady byl
návrh na doplnění pouze 2 kame-
rových bodů (v zámeckém parku
a na litolské straně podchodu ČD),
protože technické řešení bude
náročnější. Zastupitelstvo schváli-
lo i dílčí projekt ZŠ Komenského
na primární drogovou prevenci. 

Bod č. 10 přinesl obdobně jako
v radě města oživení, protože se
projednávala OZV č. 12/2005,
k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku. Kontrola Mi-
nisterstva vnitra doporučila ze stá-
vající vyhlášky vypustit ustanove-
ní, které odpovědné osobě, dopro-
vázející psa nebo jiné zvíře, přika-
zovalo odstranit znečištění veřej-
ného prostranství způsobené zvíře-

tem. Postih odpovědné osoby je
možný podle přestupkového záko-
na, a proto není nutné přijímat
jinou právní normu.V živé diskusi
se zvažovaly možnosti jiné úpravy,
p. Mgr. Fajmon trval mj. na tom,
aby město neustupovalo minister-
stvu. V hlasování však byla upra-
vená OZV schválena poměrem 11
pro, 1 proti, 3 se zdrželi.

Rušno bylo i při následujícím
bodu, kdy se projednával rozpočet
města na rok 2006. Pan starosta
shrnul postup při přípravě
a postupných úpravách rozpočtu,
kterými se dospělo k nynější
3.variantě. Překvapivé návrhy
přednesl p. Mgr. Fajmon, který mj.
navrhl zrušit investici 20,9 mil. Kč
na průmyslovou komunikaci a 10
mil. Kč na kanalizaci v Byšičkách.
Pan starosta vysvětlil, že se jedná
o investice s účelovou dotací, takže
na jiné akce tyto prostředky nelze
použít. Úspěch zaznamenal p.
Sedláček, který doporučuje vyčle-
nit 600 tis. Kč na opravu nevyho-
vujících WC v Masarykově škole.
Po 20 minutách jednání byl rozpo-
čet schválen poměrem 12 pro, 0
proti, 3 se zdrželi.

V bodu č. 12 byl bez problémů
schválen návrh na vyplacení 50
tis. Kč oddílu TJ Slovan jako zálo-
ha na poslední splátku za výkup
pozemku. 

V závěru zasedání vzali členo-
vé zastupitelstva na vědomí termí-
ny jednání rady a zastupitelstva
města v I.pololetí 2006, zápisy
z finančního a kontrolního výboru
a informaci p. Denemarka
o postupu při převodu budovy
kina ze Sokola na města.

Závěrečná diskuse byla opět
rušná a hovořilo se o celé řadě
témat: o přístupu k penězům EU
pro město, ke kvalitě nové fasády
na radnici, o předvánoční akci
v Domově důchodců, o prořezáv-
ce zeleně na různých místech
města, o chybějících zářičích na
nádraží. V bloku interpelací byl
podán dotaz na stav Husova
náměstí a osud parkoviště.

Po schválení usnesení pan sta-
rosta poděkoval přítomným za
aktivní účast při všech zasedáních
končícího roku 2005, popřál všem
klidné prožití vánočních svátků
a zasedání ukončil. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem 

Pokračování ze str. 3
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Separační dvůr
Celoročně kromě nedělí a svát-

ků 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 živnostníci, kteří nemají
smlouvu s městem o likvidaci
odpadu, za úplatu. Separační dvůr

je stále umístěn v ul. Pivovarská
naproti Hasičské zbrojnici. O pří-
padných 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

Velkoobjemový odpad
Svoz velkoobjemového odpadu

v roce 2006 začíná dnem 4. 3.
2006 1. sobotu v měsíci březnu.
Tuto službu vykonává pro Město
Lysá nad Labem firma Remondis,
s.r.o., Čapkova 598, Lysá n.L., č.
tel. 325 551 448. Na každém sta-

novišti bude podrobný rozpis
svozu a odvozu kontejnerů v jed-
notlivých měsících.

Upozornění: v roce 2006 bude
četnost svozu skla upravena na
14denní (středa)

Recyklovatelný odpad
Vážení občané,
chtěli bychom Vás informovat

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

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

Touto cestou Vám opět posky-
tujeme potřebné informace týkají-
cí se svozu ( sběru) tříděného
odpadu (plast, papír, sklo).

1.Na využití odpadu i jeho
množství myslet při nákupech.
Vybírat recyklovatelný obal,
vhodné množství a sledovat i uni-
verzálnost výrobku.

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

Barva sběrných nádob slouží pro
rozlišení složek odpadu, které je
možno do sběrných nádob odložit.

1. barva modrá - sběrné nádoby
na papír

CO LZE UKLÁDAT? - noviny,

časopisy, reklamní letáky, krabice,
lepenka, kartony, kancelářský
papír a sešity

NEPATŘÍ! - mokrý, mastný,
nebo jinak znečištěný papír

2. barva zelená - sběrné nádoby
na sklo

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

NEPATŘÍ ! - porcelán, kerami-
ka, autosklo, drátěné sklo a zrcad-
la

3. barva žlutá - sběrné nádoby
na plast

CO LZE UKLÁDAT? - kelím-
ky od jogurtů, krabičky od pokr-
mových tuků, plastové nádoby a
lahve, PET lahve (od nápojů) ,
sáčky, fólie, výrobky z plastů,
polystyren

NEPATŘÍ ! - plastové trubky a
podlahové krytiny

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

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

odbor SM

Svoz komunálního odpadu 
a platba v roce 2006

Vážení občané, chtěli bychom
Vás touto cestou informovat
o svozu a platbě komunálního
odpadu. 

Poplatek za svoz komunálního
odpadu je stejný jako v roce 2005,
tj. 400,-Kč za osobu, děti do 6 let
a důchodci nad 70 let 340,- Kč.
Svoz odpadu i výměnu nádob
nadále provádí firma Remondis,
telef. 325 551 448. Známky na
popelnicích jsou platné z roku
2005. 

První splátka inkasem v roce
2006 proběhne v květnu, druhá
splátka v září. První splátka
v hotovosti by měla být zaplacena
do konce března, druhá splátka do
konce září. Rekreantům budou
rozeslány složenky do konce břez-
na.

Dle Obecně závazné vyhlášky
města č. 4/2001 a 10/2004 je
každý občan povinen zaplatit
poplatek za svoz odpadu. 

za odbor SM - Pýchová J.

Plán čistoty města 
pro rok 2006

Strojové čištění komunikací
v roce 2006, které provede firma
REMONDIS, s.r.o. Česká Lípa.
Prosíme občany města, aby svými
vozy ve dnech strojového zametá-
ní neparkovali na daných komuni-
kacích.

Strojové čištění komunikací
proběhne v Lysé nad Labem
v těchto dnech:

l. plán: Husovo nám., nám. B.
Hrozného, Masarykova, Sokolská,
Pivovarská, Legionářská, 28.
října, Zahradní, Šafaříkova,
Smetanova, 9. května, Čapkova,
Čechova, Riegrova, Alešova,
Blahoslavova, Tyršova, Na
Františku, Vodákova, Raisova,
Havlíčkovo nám., Braunova,
U Braňky, Hořejší, Husova,
Palackého, Krátká, Lidická, Na
Brůdku, Kollárova, Nová,
Vrchlického, Ve Vilách 

2. plán: Husovo nám., nám. B.
Hrozného, Masarykova, Sokolská,
Pivovarská, Smetanova, 9. května,

Čapkova, Dvořákova, Kpt. Jaroše,
Vojanova, U Křížku, Máchova,
Dvorecká, Na Mlíčníku,
U Stadionu, Brigádnická, Růžová,
Za Koncem, Klicperova, Skupova,
Na Zemské stezce, Brožíkova,
U Nové hospody, Dukelská,

Olbrachtova, Nerudova, B.
Němcové, Fibichova, Tylova,
Švermova - celá pouze 2 x v roce
(červenec, říjen)

3. plán: Husovo nám., nám. B.
Hrozného, Masarykova, Sokolská,
Pivovarská, Legionářská, 28.
října, Zahradní, Šafaříkova,
Smetanova, 9. května, Čapkova,
Čechova, Zámecká, Žižkova,
Komenského, Ve Skále, Resslova,
Průběžná, Okružní, Luční,
Třebízského, Šmeralova, Škréto-
va, Mánesova, Veleslavínova, Na
Písku, Školní nám., Přemyslova,
Okrsek.

Byšičky - čištění komunikací
v měsíci dubnu a srpnu

odbor SM

duben květen červen červenec

zametání 16. 4. 2006 14. 5. 2006 4. 6. 2006 2. 7. 2006 
města + celá Švermova

1. plán 2. plán 3. plán 2. plán 
+ Byšičky 18. 6. 2006 23. 7. 2006 

1. plán 3. plán

srpen září říjen 

zametání 6. 8. 2006 3. 9. 2006 15. 10. 2006
města 1. plán 3. plán 2. plán + celá Švermova

+ Byšičky 
20. 8. 2006 24. 9. 2006 29. 10. 2006
2. plán 1. plán 3. plán
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MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A TANEČNÍ KLUB

DOSPĚLÝCH LYSÁ NAD LABEM

POŘÁDAJÍ

2. REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

P O D  Z Á Š T I T O U  S TA R O S T Y  M Ě S TA  
PA N A  VÁ C L AVA  H O U Š T E C K É H O

NA SOBOTU 21. 1. 2006 VE 20.00 HOD. 
NA VÝSTAVIŠTI V LYSÉ NAD LABEM

PŘEDTANČENÍ:

TANEČNÍ SKUPINA „CROCK 14“ / VE STYLU

COUNTRY STEP/ ORCHESTR „ORIGINÁL 

HAVLOVKA“ D.K. LITOMĚŘICE

T Ě Š Í M E  S E  N A  V A Š I  N Á V Š T Ě V U

Poděkování
Odbor sociální a zdravotní děkuje panu Jiřímu Ambrožovi, majiteli

firmy Selpo v Lysé nad Labem, za spoustu dárků - hraček, které daroval
našemu odboru pro děti v dětských domovech. Před Vánoci všechny děti
v dětských domovech navštívíme a děláme jim určitě radost.

Děkuji
K. Tobiášová,

vedoucí odboru sociálního a zdravotního MěÚ Lysá n. L.

Blahopřejeme
Citát: „Když se v myšlenkách vracíte

do minulosti, zjistíte, že ani tak nezáleží
na tom, co se doopravdy odehrálo, jako
na tom, jaký obraz to ve vás zanechalo.“
Christopher Morley 

Městský úřad v  Lysé nad Labem 
blahopřeje jubilantům, kteří oslavili 

své významné narozeniny v měsíci prosinci

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
paní Vlasta Gáberová

paní 
Miloslava Vohanková
pan Ladislav Helmich

85 let
paní Anna Házová
pan Karel Novák

90 let
pan Jiří Bohata

91 let
paní Marie Bláhová
pan Jaroslav Müller

95 let
paní Marie Pokorná

VÝZVA
Odbor školství a kultury

Městského úřadu v Lysé n. L.
vyzývá občanská sdružení, spor-
tovní a společenské organizace
Lysé n. L., které celoročně pra-
cují s dětmi do 18 let, aby nejpo-
zději do 31. 1. 2006 podávali své
žádosti o dotaci na činnost orga-
nizace pro r. 2006.

Formuláře žádostí jsou k dispo-
zici na odboru kultury nebo na
webových stránkách města
www.mestolysa.cz.
Systém rozdělování dotací na
činnost organizacím a příspěvků
na kulturní a sportovní akce

V rozpočtu města je každoroč-
ně počítáno s financemi na podpo-
ru činnosti organizací, které pra-
cují celoročně s dětmi a na podpo-

ru různých kulturních, společen-
ských a sportovních akcí.
I. Dotace na činnost sportovním
a společenským organizacím,
klubům a sdružením, které pro-
káží celoroční práci s dětmi do 18
let. 

Žádost organizace o dotaci na
činnost musí být podána do 31.1.
aktuálního roku, pro který by byla
dotace žádána, podmínkou pro
přijetí žádosti je současné dolo-
žení vyúčtování poskytnuté
dotace za minulý rok. 

Každá organizace, která splní
výše uvedené podmínky a úplně
a pravdivě vyplní žádost, bude do
těchto dotací zařazena. Částka
schválená na tento účel v rozpočtu
bude procentuelně rozdělena mezi

všechny žádající organizace a po
schválení radou a zastupitelstvem
města vyplacena.

II. Kulturní fond(KF) a Fond
činnosti mládeže(FČM). 

Organizace, kluby, občanská
sdružení, případně i fyzické
osoby mají možnost žádat o přís-
pěvky na jednotlivé akce konané
pro veřejnost z KF a FČM
a mohou získat příspěvek až do
výše 80% celkových nákladů.

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

Povinností žadatele je zaslat
vyúčtování skutečných celko-

vých nákladů i příjmů nejpo-
zději do 30 dnů pro realizaci
akce odboru ŠaK.

V případě nižší celkové ceny
akce musí být příspěvek
v poměrné části vrácen městu.

O příspěvky z Kulturního
fondu nebo Fondu činnosti mlá-
deže již organizace, které obdrží
dotaci na celoroční činnost, žádat
nemohou, pouze na výjimečné
akce celorepublikového nebo
mezinárodního významu.

Žádosti o dotace a příspěvky
z fondů jsou k dispozici na měst-
ském úřadě, odboru kultury
nebo na stránkách města.

Alena Frankeová,
odbor kultury
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KINO, DVD PŮJČOVNA,
CAFÉ BAR

HOGO FOGO
PROGRAM LEDEN

Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem
Další informace a rezervace vstupenek

na www.hogo.cz, tel.: 325 551 496

otevřeno: po. - pá. od 17 hod. 
(v so. od 16 hod. v ne. od 15 hod.) 

vracení DVD každý den do 20 hod.
půjčování DVD každý den 
do 23 hod. (ne. do 22 hod.)

◆ Při první výpůjčce káva Segafredo
zdarma.

◆ Pohodlný výběr DVD z katalogů při
sklence vína nebo šálku kávy.

◆ Nové tituly každý týden. 
◆ Půjčovné: 40 Kč / DVD.
◆ Dlouhá otvírací doba.

◆ Další informace, výpůjční řád,
průkazky na baru Kino Café Baru.

K I N O

pá. 13.1. 20:00

King Kong
USA, 2005, 190 min.

P. Jackson, držitel Oscara za režii Pána
prstenů, si splnil sen, když znovu přivedl na

plátno King Konga.

so. 14.1. 19:30

Dějiny násilí
USA, 2005, 92 min.

Vynikající thriller o muži, který možná není
tím, čím se zdá být.

ne. 15.1. 15:00

Oliver Twist
PRO DĚTI

Adaptace slavného Dickensova románu
o sirotkovi, který se zaplete s podsvětím.

čt. 19.1. 19:00
Módní přehlídka Pavly a Olgy

Michálkových

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Pavla a Olga Michálkovy patří 

k všestranným módním návrhářkám. 
V jejich kreacích převládá radost z barev,
klasické linie a snaha spojit originalitu 

s „nositelností“. Mezi ty, kteří nosili 
jejich modely, patří např. slavný fotograf

Helmut Newton nebo britská kultovní 

kapela Blur, která si od Pavly nechala
navrhnout obleky pro své video produkce.

(www.tschechien-online.org) 
Přehlídka je prodejní.

pá. 20.1. 20:00 

Vernisáž výstavy Všechno je
jinak V. Horálka

VERNISÁŽ
Kulturní památka - zvukově obrazové

pásmo na závažné téma 
Premiéra nového klipu (ex.daruj krev!)

autor: Pavel Kopecký a kolektiv

so. 21.1. 19:30

Zlomené květiny
USA, 2005, 105 min.

Příjemný, chytrý a dojemný film o stárnou-
cím proutníkovi, který se dozví, že kdysi
zplodil syna, a vydá se po něm pátrat.

ne. 22.1. 15:00

Anděl Páně
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

ČR, 2005, 90 min.
I. Trojan v roli nešikovném anděla, který je
poslán na zem, aby napravil alespoň jed-

noho hříšníka.

čt. 26.1. 20:00

Harry Potter a Ohnivý
pohár

PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
USA, 2005, 107 min.

Navzdory tomu, že se thriller mísí 
s teenagerskou komedií, je čtvrtý školní rok 
v Bradavicích ještě temnější a akčnější než

ty předchozí.

pá. 27.1. 20:00

Tajemný let
USA, 2005, 98 min.

Může se v letadle ztratit dítě? Posádku
i diváka se o tom snaží přesvědčit J.

Fosterová.

so. 28.1. 19:30

Sklapni a zastřel mě
ČR/VB, 2005, 90 min.

Proklatě vtipná komedie s A. Geislerovou
a K. Rodenem o dvou smolařích, nájemné

sebevraždě a běsnícím gangsterovi.

Z m ě n a  p r o g r a m u  v y h r a z e n a

Beletrie pro dospělé
Historie Duny: Bitva o Corrin - B.

Herbert, Mistr zločinu - J. Patterson,
Tádžmahal - T. N. Murani, Kdo musí
jít z kola ven - M. H. Clarková,
Zdravím tě, temnoto - S. Brown,
Snídaně v posteli - S. Brown, Nejsem
vrah - F. Chaussoy, Kdybys nebyla,
vymyslím si tě - I. Kraus, O čem sní
muži - O. Sommerová

Naučná literatura pro
dospělé

Svět - Pohledy z oblak: E.
Lavagno, Na plovárně 2 - J. Janoušek,
Bohové a symboly staré Číny - J.
Guter, Zimní dovolená v Alpách,
Nejšťastnější batole v okolí - H. Karp,

Sedm etap mateřství - A. P. Murphy,
Vaříme zdravě pro diabetiky, Vaříme
při zvýšeném cholesterolu, Sedmdesát
divů světa - Ch. Scarre

Beletrie pro děti
Intimníček aneb přepadla mě

puberta! - Š. Junková, Únos na jízdár-
ně - K. Mullerová, Fotbaloví gangste-
ři, Strašpytlík - W. Disney, To nejlepší
z večerníčků 2, Jen počkej! 1. díl

Naučná literatura pro
děti

Kniha her pro děti, Dětský atlas
světa aneb Alík na cestách, Nové kníž-
ky z řad Děsivé dějiny, Děsivá věda
atd. 

VHS
Sci-fi - Star Wars III.- Pomsta Sithů,
Invaze světů
Komedie - Vánoce naruby, Trestná
lavice
Napětí - Rukojmí, Pravidla boje
Pro mládež - Madagaskar, Karlík
a továrna na čokoládu, Kouzelný
kolotoč, To nejlepší z večerníčků

DVD
Napětí - Rukojmí, Sin City - Město
hříchů, STEALTH - Přísně tajná mise
Dobrodružné - Svět draků
Pro mládež - Madagaskar, Polární
expres, Bob a Bobek na cestách, Malá
mořská víla, Tajemství Dračí Hory,
Bibi - tajemství modrých sov

Nové videokazety ve videopůjčovně

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

19. 1. 2006 Módní přehlídka návrhářek 
Pavly a Olgy Michálkových
19 hod. v kině na Husově nám.

20. 1. 2006 Všechno je jinak - vernisáž výstavy 
20 hod. v kině na Husově nám.

21. 1. 2006 2.reprezentační ples města Lysá nad Labem
20 hod. Výstaviště Lysá nad Labem

27. 1. 2006 Beseda o využití Husova náměstí
19 hod. ve vinárně Fotograf

30. 1. 2006 Zámecké stromořadí - beseda
17 hod. v kině na Husově nám.

1. 2. 2006 Galerie V Průvanu
18.30 hod. v Městské knihovně

7. 2. 2006 Hrabě František Antonín Špork
a jeho barokní odkaz v Lysé n.L.
Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou 

16.30 hod MěK

25. 2. 2006 Ples mateřské školy Dráček
20 hod. Kulturní dům v Milovicích

Podrobnější informace o jednotlivých akcích naleznete v obsahu

Listů. Nabídku připravovaných akcí v Praze a Středočeském kraji

naleznete na www.otomtoje.cz.

Mateřská škola Dráček, Lysá nad Labem - Litol,
Mírová 430, si Vás dovoluje pozvat na 

PLES MATEŘSKÉ ŠKOLY
který pořádá 25. 2. 2006 od 20.00 hodin

v Kulturním domě v Milovicích.

Hudbu i dopravu zajišťuje Bořek Kučera.

Doprava autobusem bude dle dohodnutých požadavků 

směr Litol - Milovice.

Předprodej vstupenek je již v prodeji v MŠ, vstupné 150,- Kč.

Bohatá tombola vždy doplňuje již každoroční akci MŠ.

Rodičovská rada společně s přáteli MŠ věnují výtěžek na akce

pro děti MŠ, zařízení zahrady aj.

Věříme, že i Vás osloví tato nabídka kulturní akce 

a podpoříte ji svou účastí. Vstupné si můžete zakoupit přímo 

v MŠ nebo dohodnout na tel. čísle 731 577 208.
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Vítání občánků
se uskutečnilo dne 15. prosince 2005

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

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

Alena Frankeová, odbor kultury 

Tomáš Nič
Hynek Uvíra
Tomáš Zmrhal
Andrea Brynychová
Filip Slaba
Jáchym Vodenka
Kryštof Hanzal

Alexandra Chalupová
Denisa Puĺová
Marek Jakl
Helena Bláhová
Michaela Štýbrová
Viktorie Třešňáková
Štěpán Kadlčík

Vědění jsou perutě, jimiž se
vznášíme do oblak!

Tato krásná věta mne uvítala na
stojanu v jedné třídě základní
školy B. Hrozného s fotografiemi
kouzelných soch z našeho zámec-
kého parku, zachycené objekti-
vem odborné fotografky paní
Adamové.

Základní škola B. Hrozného
v Lysé nad Labem uspořádala ve
dnech 25. a 26. 11. výstavu k 110.
výročí otevření budovy školy.
Součástí výstavy byla expozice
historických školních kronik,
učebnic a učebních materiálů.
K prohlédnutí byla též miniexpo-
zice věnovaná holocaustu.

Výstava byla přístupná ve škol-
ní knihovně a chodbě školy 
v 1. patře bočního křídla. Srdečné
pozvání bylo učiněno panem ředi-
telem školy, Mgr. Karlem Špeciá-
nem.

Expozici připravila paní uči-
telka Mgr. Božena Bacílková
z exponátů:
- Staré kroniky z 19. století
- kniha darovaná řediteli

Františkovi Otrubovi v roce
1927

- staré učebnice z Rakouska -
Uherska 

- učebnice z doby prvorepubliko-
vé i nedávno minulé

- portréty českých velikánů litera-
tury: Svatopluka Čecha, Jana
Nerudy, Josefa Václava Sládka,
Jaroslava Vrchlického a divadel-
ního kritika, pocházejícího
z Lysé nad Labem,
PhDr. Jindřicha Vodáka.

Dále beletrie včetně novinky
„Truhlice pověstí“ od pracovníka
Státního okresního archivu se síd-
lem v Lysé nad Labem, pana
Bohuslava Tuzara.

Neposledně i dokumenty o his-
torii školy (fotografie, filmové
materiály, atd.).

Bylo toho skutečně mnoho
k vidění a přemýšlení. Jsme malý
národ, avšak s velkými osobnost-
mi a bohatou minulostí. Na boles-
ti i radosti!

Poděkování patří všem, kteří
nám zachovali důkazy o skuteč-
nostech, jak se země Česká rodila.
Od praotce Čecha počínaje.
Pokud nebylo písmo, posloužil
i ostrý kámen, aby vyryl byť jen
neumělé obrázky do skalních stěn.

Terezie Procházková,
Domov důchodců Lysá n. L.

XXX. ples hraběte Šporka 
a poděkování

Předvánoční Listy neměly prostor
pro toto téma, přesto mi dovolte doda-
tečné sdělení. Už třicet let já a moje
parta pořádáme zmíněný ples, který měl
tudíž v listopadu své třicáté výročí. Jak
víme, ples se stal neplánovaně putov-
ním a má svá specifika. Je to vlastně
celodenní zájezd, spojený s poznává-
ním historickým i gastronomickým.

Letos jsme umístili ples do našeho
okolí. Začal dělostřeleckou ranou
a fanfárami z oken brandýského
zámku. Zde došlo k nadčasovému set-
kání družiny hraběte Šporka (rytíři
Řádu sv. Huberta, mušketýři) a císař-
ských (14. dragounský regiment).
V zámku nás čekala barokní hudba se
sklenkou vína, poučení přednáškou
a expozicí. Chutně jsme pak pooběd-
vali v Čelákovicích při muzice.
Osvěžilo nás to a dalo příležitost oblé-

ci plesovou garderóbu. 
Za chvíli totiž ožil čelákovický kul-

turní dům naší hlavní akcí. Pěkná
výzdoba, příhodná šporkovská diva-
delní scéna o tom, proč „naše“
Řehačka patří čelákovickým rybářům,
dobré kapely a přebohatý raut.

Asi bych neměl vyjadřovat pocity
tří set účastníků. Vyjádřím jen svoje!
Milí přátelé, dojali jste mne! Vy, pane
starosto, za diplomní uznání, vy, kteří
jste pomohli proplacením některých
nákladů, zápůjčkami, dopravou, osob-
ní prací nebo lácí své práce, vy provo-
zovatelé vynikajících gastronomic-
kých služeb, vy, kteří jste s námi spon-
tánně zazpívali. Všem vám děkuji za
krásu a věrnost! Teď cítím zadostiuči-
nění, že lidské vztahy nejsou prázd-
ným pojmem.

Ing. Bohumil Kolací

Vánoční ohlédnutí
V předvánočním čase připravili

děti a učitelé ze ZUŠ F. A. Šporka
řadu vánočně laděných vystoupení
a výstav. Ať už to byl třídní večer,
výstavy výtvarníků nebo slavnostní
žákovské koncerty, všechny pomoh-
ly navodit vánoční atmosféru jak
v posluchačích, tak v účinkujících. 

Proběhly koncerty na pobočkách
v Kostomlatech nad Labem
a v Milovicích. V Kostomlatech
včetně výstavy prací dětí z výtvar-
ného oboru, který rovněž v této
pobočce funguje, dále koncert jaz-
zového orchestru a vánoční koncert
v sále ZUŠ, na kterém účinkovaly
mladší děti. 

Ze všech akcí, které naše škola
pořádala, se s velkým ohlasem set-
kala  zejména vánoční výstava prací
dětí z výtvarného oboru, které pra-
cují pod vedením ak. mal. Hany
Malíkové; vánoční koncert učitelů
uspořádaný ve spolupráci s Muzeem

B. Hrozného v krásných prostorách
tohoto muzea a za organizační pod-
pory jejího vedoucího Ondřeje
Rašína; vánoční vystoupení dětí
z přípravné hudební výchovy pod
vedením Jany Erbenové pro mateř-
ské školy z Lysé nad Labem a Ostré
a především vynikající výkony star-
ších sólistů a komorních souborů na
závěrečném vánočním koncertě
v sále školy. 

Je třeba poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem na všech
našich vánočních akcích podíleli. 

Věřím, že naše aktivity, z nichž
většina se děje mimo běžný chod
školy, přispívají k uskutečňování
koncepce naší ZUŠ  - tj. základní
umělecká škola = místo, kde děti,
rodiče a všichni občané města
mohou naplnit svou touhu po kul-
turním vyžití.

Vlasta Blažková,
ředitelka ZUŠ F. A. Šporka



V podvečer 2. prosince minulé-
ho roku jsme navštívili horní část
francouzského parku a zá-meckou
kavárnu Domova na zámku. Již
druhým rokem jsme si v tomto
předvánočním čase připomněli
nádhernou atmosféru osvětleného
zámeckého parku umocněnou
živými ohni a loučemi. Na terase
promluvil „hrabě Špork“ (J.
Bittner) o nutnosti uchování naše-
ho kulturního dě-dictví a poděko-
val všem, kteří přispěli k obnově
sochařské výzdoby parku.

Dozvěděli jsme se zajímavé
informace o sochách, které byly
restaurovány v průběhu let 2004-

2005 za finančního přispění
Ministerstva kultury, Krajského
úřadu Středočeského kraje, města
Lysé nad Labem, občanů a podni-
katelů. Za téměř 3,5 mil. Kč bylo
restaurováno 13 soch, všechna 
3 schodiště, 2 mramorové pohov-
ky a 2 pískovcové vázy. Ve veřej-
né sbírce bylo vybráno 260 tis. Kč
a na jaře z této sbírky bude dokon-
čeno restaurování sochy měsíce
Března a sochy Lva. Všem, kteří
přispěli na konto veřejné sbírky na
restaurování soch v zámeckém
parku, poděkoval ve svém vystou-
pení starosta města, pan Václav
Houštecký.

PaedDr. Marie Kořínková nás
obohatila poutavým vyprávěním
o Šporkových zahradách.

Potěšila nás přítomnost restau-
rátorů ak. sochaře Vojtěcha Adam-
ce a ak. sochaře Jiřího Kačera,
kteří zajímavě vyprávěli o techni-
ce restaurování, o použitých mate-
riálech a o náročnosti, kterou tato
práce vyžaduje.

A protože venku bylo několik
stupínků pod nulou, moc rádi jsme
přijali pozvání p. Marie Beníkové
do zámecké kavárny, kde jsme se
zahřáli teplým nápojem a zakousli
se do voňavého vánočního pečiva.

Děkujeme všem, kteří se podí-
leli na přípravě a realizaci této
akce a těšíme se na setkání v roce
2006.                    V. Bodnárová
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Zimní setkání v zámeckém parku

Foto: MVDr. Jan Kořínek

Omluva
V minulém čísle Listů - Zprávy z radnice - z jednání rady, bylo

nepřesně uvedeno ve věci názvu litolské ulice, že JUDr. Dohalský
zahynul v koncentračním táboře.

Osudy Dohalských vedly ve dvou případech ke smrti v koncent-
račních táborech, v jednom případě ke smrti již po návratu z něj, ale
JUDr. Jiří B. Dohalský po návratu z 10 let komunistických vězení žil
ještě dlouho mezi námi. 

Přijměte prosím naši omluvu.
Za redakční radu Jana Křížová

Pozvánka
Město Lysá nad Labem, odbor správy majetku zve veřejnost na

besedu - ZÁMECKÉ STROMOŘADÍ, která se koná dne 30. 1. 2006
od 17.00 hod v kině. Na Vaše dotazy budou odpovídat a k záměru
obnovy hovořit Ing. Vaculová, odbor ŽP MěÚ Brandýs nad Labem,
Ing. Bočková, Národní památkový ústav, Ing. Pincová, Výzkumný
ústav okrasného zahradnictví Průhonice, Ing. Žďárský, společnost
ARBORET Praha.

Zahájení 10. výročí 
šporkovských slavností

První akcí k letošnímu 
10. výročí šporkovských slavností
v Lysé nad Labem byla přednáška
paní PaedDr. Marie Kořínkové na
téma „Hrabě F. A. Špork a jeho
barokní odkaz v Lysé a okolí“,
kterou zorganizovala Městská
knihovna 3. ledna. Poutavý a zají-
mavý výklad doprovázelo množ-
ství krásných fotografií hraběte
i interiérů našeho zámku, kam se

obyčejný návštěvník jen stěží
dostane. Druhá část byla věnová-
na sochařské výzdobě zámeckého
parku, na níž bude navazovat
druhá přednáška v úterý 6. února
2006 opět v Městské knihovně. 

Děkujeme manželům Kořín-
kovým i organizátorům za krásný
kulturní zážitek. 

Za Spolek rodáků 
Dana Papáčková

Galeristé si vás dovolují pozvat do prostor

Městské knihovny 
v Lysé nad Labem,

kde ve středu 1. února 2006 v 18.30 hodin

proběhne představení projektu

GALERIE V PRŮVANU

Čas v barvách ještě prosním tu:
růžová, šedivá,
nalej mi z láhve absintu,
nikdo se nedívá.

Jaroslav Seifert

Stále trváme na tom, že...

Lysá se nám vybarví

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Vás zve v rámci 10. výročí šporkovských oslav
na besedu s paní PaedDr. Marií Kořínkovou 

na téma:

Hrabě František Antonín Špork
- a jeho barokní odkaz v Lysé a okolí

(pokračování)

kostel (interier a exterier) ● sochy na ohradní zdi kostela 
● radnice ● klášter ● muzeum

Beseda se koná v úterý 7. února 2006 v 16.30 hodin

Vstup ZDARMA!  Všichni jste srdečně zváni!
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Jak mohou školy získat peníze aneb obraťte se na Evropu

Na první pohled spolu ESF
(Evropské sociální fondy) a ŠVP
(školní vzdělávací program)
vůbec nesouvisí. Do podvědomí
pedagogů se dostávají nové zkrat-
ky - RVP ZV (rámcový vzděláva-
cí program pro základního vzdělá-
vání)a ŠVP, kterým laická veřej-
nost zpravidla vůbec nerozumí
a které ve svém důsledku mohou
některé učitele i ředitele škol
přímo děsit. 

Na ZŠ J. A. Komenského
v Lysé nad Labem jsme se v peda-
gogickém sboru rozhodli, že se
pokusíme dokončit náš ŠVP již
v tomto školním roce. 

Po přečtení RVP ZV se vyrojila
spousta otázek, na které jsme hle-
dali odpovědi:

Jak budeme u dětí rozvíjet klí-
čové kompetence? Pod tím rozu-
míme souhrn vědomostí, doved-
ností, schopností, postojů a hod-
not důležitých pro osobní rozvoj
a uplatnění člověka ve společnos-
ti. Podle RVP ZV to jsou kompe-
tence k učení, k řešení problémů,
komunikativní, sociální a perso-
nální, občanské, pracovní. Jak se
zhostíme úkolu rozpracovat do
předmětů průřezová témata?
Tento termín označuje aktuální
okruhy problémů současného
a budoucího světa, tedy osobnost-
ní a sociální výchovu, výchovu
demokratického občana, výchovu

k myšlení v evropských a globál-
ních souvislostech, multikulturní
výchovu, enviromentální výchovu
k pochopení vztahů člověka
a životního prostředí a mediální
výchovu. Je s kým se poradit? My
nechceme dělat z dětí pokusné
králíky! Děti ale nemohou čekat,
až my si budeme jisti! Práce ve
škole se nemůže zastavit!…atd.

Dohodli jsme se, že oslovíme
kolegy ze dvou základních škol,
o nichž víme, že pracují podob-
ným způsobem jako my. Podáme
společně žádost o finanční podpo-
ru z ESF na projekt, pomocí které-
ho budeme moci v průběhu dvou
let financovat akce a vzdělávání
na podporu tvorby ŠVP.
Partnerské školy máme
v Rožďalovicích a v Poděbradech
Na Valech.

Realizace grantového úkolu
probíhá ve dvou liniích:

1/ Učitelé absolvují víkendové
semináře, na nichž si sami rozvíje-
jí své klíčové kompetence a získa-
jí metodickou podporu pro práci
se žáky. Na semináře pozveme
odborné lektory, školy vybavíme
pomocnou literaturou. Každé klí-
čové kompetenci bude věnován
jeden seminář.

Odbornou podporu seminářů
nám bude tvořit AISIS Kladno .
S tímto sdružením má ZŠ JAK

Lysá n.L letitou zkušenost od jeho
vzniku; v projektu „Dokážu to?“
je proškolena polovina učitelské-
ho sboru, jsme jeho pilotní školou.

2/ Každá partnerská základní
škola připraví dle dohody dva pro-
jektové dny na průřezová témata.
Na projektový den se přijedou
podívat kolegové z partnerských
škol a pozveme i další návštěvy -
např. zástupce České školní
inspekce, zřizovatele pořádající
ZŠ, pedagogicko-psychologické
poradny, školských rad atd. 

Po zhodnocení hospitací a celé-
ho průběhu školního projektu
zpracujeme všechny připomínky.
Vytvoříme ke každému průřezo-
vému tématu souhrnný materiál
a poskytneme jej partnerským
školám.V závěru projektu vydáme
sborník projektů obsahujících
všechna průřezová témata.

První projektový den proběhl
v Lysé nad Labem. S projektový-
mi dny máme zkušenosti a na
škole jsou dvě vyučující proškole-
né v osobnostní a sociální výcho-
vě, kterou již druhým rokem jako
volitelný předmět vyučujeme. 

8. 11. 2005 se projektového
dne OSOBNOSTNÍ A SOCIÁL-
NÍ VÝCHOVA (OSV) účastnilo
54 pedagogů a hostů, z nichž bylo
10 zástupců ČŠI.

Téma OSV jsme rozdělili na

čtyři dílčí témata:
1.- 3. ročník Rodina 
4. - 5. ročník Vztahy ve třídě, přá-
telství
6. - 7. ročník Sebepoznávání
8. - 9. ročník Partnerství 

Ve třídách pracovali s dětmi
většinou třídní učitelé, podporu
programu vytvářeli kolegové
netřídní včetně aktivit v tělocvič-
ně. Nápady a hry jsme čerpali
z publikací Soni Hermochové,
Jana Neumana a Pavla Tomeše -
Hry do kapsy III,V, IX (sociálně
psychologické, sociální, motoric-
ké a kreativní hry). Projekt probí-
hal ve čtyřech vyučovacích hodi-
nách, přestávky si třídy volily
podle programu a vlastní potřeby,
protože ve škole již sedmý rok
nezvoníme.

Po obědě proběhla diskuse ke
zhlédnutým hodinám. Každý
mohl hovořit s konkrétním vyuču-
jícím, který ho zaujal, či se jej
chtěl na něco zeptat.

Náročný den zakončila před-
náška Mgr. Michaely Veselé
z Ministerstva vnitra ČR na téma
Právní aspekty školního násilí.
Tečkou za projektovým dnem
v Lysé nad Labem byly hodnotící
dotazníky.

Vlasta Karásková,
manažer projektu
Marie Nováková,

koordinátor projektu

Výuka jazyků, Masarykova ul., Lysá n.L. ( u nádraží )
nabízí od února 2005

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA 
PRO ZAČÁTEČNÍKY 

(úterý 16.00 - 17.30)
Začátek 7. 2. 2006 

Bližší informace: PhDr. Dana Papáčková,
tel. 325 551 882, 602 620 151

SPOLEK PRO ROZVOJ MĚSTA Lysá nad Labem
si Vás dovoluje pozvat na

Besedu o využití Husova náměstí
za účasti profesora Rostislava Šváchy 

a  Svatopluka Sládečka MA

Beseda se koná  27. ledna 2006 od 19 hodin
ve Vinárně Fotograf v Lysé nad Labem
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Školní družina - blýskání na lepší časy?
V předminulém čísle Listů byla otiš-

těna petice občanů proti současnému
stavu školní družiny při ZŠ Komen-
ského, která zároveň poskytuje zájmové
vzdělávání žákům I. stupně ZŠ B. Hroz-
ného. Petice byla adresována zastupitel-
stvu Města Lysá nad Labem. Přestože se
MěÚ začal peticí zabývat a snažit se
alespoň částečně řešit nevyhovující situ-
aci, stav nespokojenosti trvá. 

V první řadě nebyli uspokojeni všich-
ni zájemci o školní družinu, a to i přes
zaměstnání další vychovatelky placené
městem. Boj většinou vzdali už na začát-
ku, když zjistili, že družina má omeze-
nou kapacitu, případně se jim nepodařilo
umístit svého potomka ani v průběhu
roku, kdy se některá místa uvolňovala.
Za druhé trvá chaotický stav nevhodně
rozmístěných oddělení se samostatnými
šatničkami, přebíhání dětí z jednoho
oddělení do druhého včetně přenášení
oblečení ze šatny do šatny podle potřeby
družiny a navštěvování kroužků. Nehledě
na to, že se děti přemisťují na oběd,
z oběda či mezi jednotlivými školami bez
dozoru dospělé osoby. 

Postojem rady města, která považuje
situaci za uspokojivou, případně argu-
mentuje tím, že v minulosti žádné pro-
blémy s družinou nebyly, jsme velmi
zklamáni. Náš návrh zřídit školní druži-

nu jako samostatné školské zařízení se
s pochopením nesetkalo, byli bychom
údajně první v celém Středočeském
kraji. Je nám líto, že si rada neuvědomu-
je, že v Lysé nad Labem a okolí žije
mnoho mladých lidí, kteří za prací dojíž-
dějí a chtějí proto využívat zájmového
vzdělávání dětí jakožto veřejné služby
škol. Jen tak mohou mít jistotu, kde se
jejich dítě alespoň do určité hodiny
nachází. Rodiče prvňáčků navíc počítali
se zázemím nabízeného oběma školami
v konkurenčním boji o žáka. Město
nebere ohled na svobodné rozhodování
rodičů a na reálnou demografickou křiv-
ku, která by brala v potaz i růst soused-
ních Milovic. Domníváme se proto, že
činy města jsou nesystémové a přinesly
pouze krátkodobé řešení situace. 

Novým návrhem, který byl k našemu
velkému potěšení vyslyšen ředitelem ZŠ
B. Hrozného panem Karlem Špeciánem,
je zřízení vlastní školní družiny při ZŠ
B. Hrozného počínaje školním rokem
2006/2007. Školská rada se v tomto
smyslu vyjádřila i na písemnou výzvu
zastupitelstva a doporučila vznik této
družiny, která usnadní život mnoha rodi-
čům i dětem navštěvujícím ZŠ B.
Hrozného. 

Petiční výbor: D. Lomová,
M. Fajmonová, D. Janoušková

Reakce místostarostky p. M. Chloupkové
Vážení čtenáři, členky petičního výbo-

ru Vás opět a pravděpodobně ne napo-
sledy oslovují ve věci umísťování dětí do
školní družiny, seznamují Vás se stavem
nevhodně rozmístěných oddělení a jejich
chodem, který není stejný s jejich před-
stavami, s tím, jak jsou zklamány posto-
jem rady města vůči školní družině apod.
Kdo tuto - dle mého názoru - úplně zby-
tečně rozdmýchanou kauzu sleduje od
začátku, viděl družinu a seznámil se
s jejím provozem, hovořil s paní ředitel-
kou či vedoucí vychovatelkou, informo-
val se i na odboru školství městského
úřadu tj. získal objektivní obrázek celé
situace, ten jistě nezoufá. Možná, že ani
nejásá, ale rozhodně není velmi zklamán. 

Město nesledovalo demografickou
křivku tak intenzívně jako sousední
Milovice, i tak vědělo, že Lysé n. L.
nehrozí žádný enormní nárůst dětí, a to
i přesto, že se v našem městě rozvíjí pře-
vážně individuální bytová výstavba
a nové domy obývají mladé rodiny.
Problém Milovic město Lysá n. L. nehod-
lá ani v budoucnu řešit tak, jakoby to byl
problém našeho města. Již v jarních
měsících minulého roku nás vedení
města Milovice oslovilo a konzultovalo
s námi možnosti dojíždění vyššího počtu
dětí vzhledem k tomu, že současné kapa-
city budov škol v Milovicích a Mladé
jsou dostačující, ale již od šk. roku
2007/08 v Milovicích dojde k výraznému
nárůstu počtu prvňáčků. Po projednání
s řediteli devítiletých škol našeho města
zainteresované strany vědí, že od zmíně-
ného šk. roku může v lyských školách
zahájit docházku cca 90 žáčků. Tomuto
počtu by měla stačit i kapacita školní
družiny, která bude vyšší již od září 2006.

Důvodem, proč město okamžitě nevy-
hovělo návrhu zřídit školní družinu jako
samostatné školské zařízení nebylo, že
bychom byli první v celém Středočeském

kraji, ale toto řešení se zatím jeví spíše
jako nevýhodné - argumenty jsou člen-
kám petičního výboru známy, neboť je již
nejednou slyšely. 

Domnívám se, že kdyby město vždyc-
ky mohlo a dokázalo zjednat nápravu
stavu tak rychle, jako v případě rozjezdu
provozu školní družiny v nových prosto-
rách s omezeným počtem pracovníků, jak
tomu bylo v září 2005, tak by to bylo bez-
vadné. Problém se školní družinou
v minulosti nebyl ani náznakem, a to
ještě v červnu 2005. Následovaly prázd-
niny a zářijová „kalamita“, ve které se
interesují mladé maminky, kterým bych
třeba doporučovala nalistovat Listy
10/2003 „Jak je to s provozní dobou
v MŠ Lysé n. L.“. Z článku se mimo jiné
dozvědí, jak náročný je pracovní den
dítěte. Čtenáři se mnou nemusí souhlasit,
ale můj názor je takový, že pokud bydlím
v Lysé, musím chodit do zaměstnání,
mám malé či mladší dítě a žádnou babič-
ku hlídací, tak si rodina musí stanovit
priority fungování, kde by na prvním
místě mělo být dítě. Je dobře, že v tomto
kolotoči má své místo i zájmové vzdělá-
vání jakožto veřejná služba školy. Ale
nelze zaměňovat s celodenním zaopatře-
ním dítěte. V tomto případě bude asi
lepší zajistit si individuálně hlídání dětí
za úplatu.

Těší mě iniciativa p. ředitele Špeciá-
na, který vyslyšel návrh maminek zřídit
vlastní školní družinu při ZŠ B. Hrozného
od září 2006 a z finančních prostředků
vyčleněných pro jeho školu v letošním
roce zřídí a zařídí družinu, která usnadní
život mnoha rodičům i dětem navštěvují-
cím ZŠ B. Hrozného. 

Závěrem citát F. Goyi: „Povolnost,
příliš velká shovívavost a hýčkání dělají
z dětí tvory rozmarné, vzpurné a domýš-
livé, mlsné, líné a nesnesitelné. Vyrostou
a zůstávají dětmi.“

Zápisy do 1. tříd
na školní rok 2006/2007

Základní škola 
B. Hrozného

Zápis do 1. třídy se bude konat
ve dnech 1. a 2. února 2006
v budově Masarykovy školy na
Školním náměstí od 13.00 do
17.00 hodin. S sebou vezměte
platný doklad totožnosti a rodný
list dítěte.

Náhradní termín pro zápis je
stanoven na 8. 2. 2006 od 13.00
do 16.30 hod., v případě vážných
překážek, pro něž by se rodiče
nemohli se svým dítětem dostavit

k zápisu v uvedených termínech,
je však též možné provézt zápis
v individuálním termínu na zákla-
dě osobní dohody zákonných
zástupců dítěte se zástupcem pro
1. stupeň panem J. Minaříkem.

Co nabízí naše škola svým
budoucím prvňáčkům a jejich
rodičům naleznete na webových
stránkách školy www.zsbhrozne-
ho.cz

K. Špecián, ředitel školy

Základní škola 
J. A. Komenského

Řádný termín se koná dne 
2. a 3. února 2006 v budově
školy od 14.00 do 17.00 hodin.

Rodiče k zápisu dítěte potřebu-
jí: rodný list dítěte, vlastní OP
(u jiných státních příslušníků pas
a povolení k pobytu na území ČR).

Nabízíme: kvalifikovaný peda-
gogický sbor, vstřícnost a dobrou
spolupráci, moderní metody
výuky. Náš hlavní cíl je úspěšný
všestranný rozvoj dětí.

Projekt Šťastný start
- příprava dětí pro pohodový

vstup do školy: probíhá v dubnu
a květnu, seznámení s prostředím
a vyučujícími

Přednosti školy:
Samostatný pavilon pro 1. - 3.

třídy (klidné prostředí s pohybem
dětí o přestávkách v přírodních
atriích s prolézačkami).

Od 3. ročníku povinná výuka

anglického jazyka, od 6. ročníku
druhý cizí jazyk.

Komplexní zajištění dozoru
mimo vyučování - školní družina,
školní klub, knihovna, možnost
využití internetu, 33 zájmových
kroužků, 2 tělocvičny.

Nadstandardní péče v oblasti
logopedie a poruch učení, školní
psycholog, sportovní zájezdy
a školy v přírodě (I. i II. stupeň).

Zahraniční spolupráce -
výměnné návštěvy žáků v rodi-
nách (Polsko, Německo, Rakous-
ko, Řecko).

Zájmová výuka cizích jazyků
od 2. třídy.

Náhradní termín zápisu 14.
2. 2006 od 13.00 - 15.00 hodin
nebo podle dohody na tel. čísle
325 551 220, e-mailová adresa:
zsjaklysa@volny.cz

Mgr. V. Karásková

Základní škola 
T. G. Masaryka v Litoli

Zápis do první třídy se koná ve
středu dne 1. února 2006 od
16.00 do 18.00 hodin. 

S sebou rodný list dítěte.
Informace na tel.: 325 561 119

Mgr. Petr Eliška

Mateřská škola Mašinka
Mateřská škola Mašinka

v období ledna a února 2006
ráda přivítá rodiče a jejich
děti, kteří mají zájem
nastoupit ve školním roce
2006 - 2007 k docházce do
MŠ. Rodiče mají možnost se
při návštěvě seznámit s pro-
středím MŠ, mohou si vyz-

vednout přihlášku a materiály
o MŠ a nejpozději do konce
měsíce února odevzdat, ode-
slat zpět do MŠ.

Návštěva je možná v době
provozu MŠ 6.15 hod - 16.15
hod., nejlépe však dopoledne
mezi 9.00 hod - 10.00 hod.

J. Černá, MŠ Mašinka
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Zástupy dětských lékařů po ordinačních
hodinách 

pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Leden 2006

MUDr. Čerňanská
Okrsek 87, Lysá nad Labem, tel.: 325 551 055, mobil: 602 830 242

MUDr. Chocholová
Okružní 1516, Lysá nad Labem, tel.: 325 553 751, mobil: 606 840 451

MUDr. Matasová
Dukelská 351, Milovice, tel.: 325 577 274 - záznamník,

mobil: 607 746 211
ordinace: Spojovací 559, Mladá, Milovice,

tel.: 325 575 640 - záznamník 
ve všední den od 17.00 hod. v místě bydliště

So, Ne od 8 h - 17 hod. v ordinaci a od 17.00 hod. v místě bydliště

MUDr. Dáňová - zastupuje MUDr. Pokorná
ordinace: Přemyslova 592, Lysá nad Labem,

tel.: 325 551 988, mobil: 728 234 392

Po 2.1. MUDr. Čerňanská

Út 3.1. MUDr. Matasová

St 4.1. MUDr. Chocholová

Čt 5.1. MUDr. Pokorná

Pá 6.1. MUDr. Pokorná

So 7.1. MUDr. Matasová

Ne 8.1. MUDr. Matasová

Po 9.1. MUDr. Čerňanská

Út 10.1. MUDr. Matasová

St 11.1. MUDr. Chocholová

Čt 12.1. MUDr. Pokorná

Pá 13.1. MUDr. Chocholová

So 14.1. MUDr. Čerňanská

Ne 15.1. MUDr. Pokorná

Po 16.1. MUDr. Matasová

Út 17.1. MUDr. Matasová

St 18.1. MUDr. Chocholová

Čt 19.1. MUDr. Pokorná

Pá 20.1. MUDr. Čerňanská

So 21.1. MUDr. Chocholová

Ne 22.1. MUDr. Chocholová

Po 23.1. MUDr. Čerňanská

Út 24.1. MUDr. Čerňanská

St 25.1. MUDr. Chocholová

Čt 26.1. MUDr. Pokorná

Pá 27.1. MUDr. Pokorná

So 28.1. MUDr. Čerňanská

Ne 29.1. MUDr. Pokorná

Po 30.1. MUDr. Čerňanská

Út 31.1. MUDr. Matasová

St 1.2. MUDr. Chocholová

Čt 2.2. MUDr. Pokorná

Pá 3.2. MUDr. Matasová

So 4.2. MUDr. Chocholová

Ne 5.2. MUDr. Chocholová

Chcete udělat něco pro 
své zuby?

Máte potíže s krvácením dás-
ní? Bojíte se paradentózy? Chce-
te zlepšit vzhled Vašich zubů?
Víte, co je dentální hygiena?

Dentální hygienu provádí den-
tální hygienistka v zubní ordina-
ci a ošetření trvá 60 minut. Jedná
se o nadstandartní péči, a proto
ošetření není hrazeno ze zdravot-
ního pojištění. Při profesionál-
ním čištění zubů se odstraní nej-
prve zubní kámen pomocí ultra-
zvuku, kterým se rozruší pevná
struktura zubního kamene a pig-
mentací. Poté se zuby dočistí
ručními škrabkami a kartáčky.
Další fází je vyleštění zubů, kte-
rým se odstraní zbylé pigmenta-
ce a povrchový film na zubech.
Nakonec se provede výplach
dutiny ústní a instruktáž s pouče-
ním pacienta. Dentální hygienist-

ka doporučí vhodný zubní kartá-
ček, mezizubní kartáček, dentál-
ní nit, solo kartáček a další
pomůcky. Vybere a naučí vhod-
nou metodu čištění zubů. Dodr-
žováním správné hygieny v duti-
ně ústní lze odstranit záněty
dásní, které jsou nejen příčinou
vzniku paradentózy, ale i jiných
zdravotních potíží.

Pacienti, kteří pravidelně
dochází na dentální hygienu,
potvrzují zlepšení, jak funkční,
tak kosmetické. Chcete-li před-
cházet problémům v dutině ústní,
zlepšit vzhled Vašich zubů, lépe se
o své zuby starat, máte možnost
navštívit dentální hygienistku
v Lysé nad Labem. Objednat se
můžete na telefoním čísle 325 553
738 v dopoledních hodinách.

MUDr. Dušková

Bezplatné poradenství o EU

Jak je to s prací v Evropské
unii? Co znamená formulka
„občan má právo usadit se kdeko-
li na území EU“? Jaké poskytují
země EU sociální jistoty ? Jaké
dostanu záruky v případě, že
kupuji např. fotoaparát na území
jiného členského státu EU?
Pomůže mi Evropské spotřebitel-
ské centrum? Jaká práva mají
občané EU v České republice? Jak
nám mohou pomoci Evropský
soudní dvůr anebo Soud první
instance v Lucemburku?

Na tyto a mnohé další otázky
mohou nalézt lidé odpověď

i v naší občanské poradně, zapoje-
né do projektu „Informace
o Evropské unii pro každého“,
který je uskutečňován za finanční
podpory Úřadu vlády ČR, nebo na
internetových stránkách
www.obcanske-poradny.cz.

Občanská poradna Nymburk
poskytuje nezávislé, nestranné,
bezplatné a diskrétní poradenství
občanům. Kontakt: Palackého
449, 288 02 Nymburk, tel./fax:
325 511 148, mobil: 737 104 928,
e-mail: poradna.nymburk@cent-
rum.cz. Konzultační hodiny:
pondělí 8:30 - 11:30 a 12:30 -
17:00, středa 8:30 - 11:30, pátek
8:30 - 13:00. V době vánočních
svátků bude poradna od 21. do 31.
12. 2005 uzavřena, v této době je
možné situaci konzultovat po tele-
fonu - 737 104 928. 

Veronika Pačesová

Upozornění
Při aktualizaci lékařských ordinací došlo k chybě v telefonním čísle
na psychiatrii - MUDr. Jana Hofschnaidrová. Správné telefonní
číslo je 739 086 955. Omlouváme se.

A. Uhlířová

Centrum sociálních a zdravotních
služeb Poděbrady o.p.s. 

S účinností od 1. 1. 2006 
došlo ke změně v organizaci
Centrum sociálních a zdravotních
služeb se sídlem Poděbrady,
jejímž zřizovatelem byl krajský
úřad. Organizace byla převedena
na obecně prospěšnou společnost 
a zřizovatelskou funkci převzalo
Město Poděbrady. V této obecně
prospěšné společnosti se sdružila
města a obce našeho regionu,
která mají zájem o poskytování
služeb sociálních a zdravotních
pro svoje občany tak jako dopo-

sud a tím zůstává zachována stej-
ná dostupnost i rozsah.

Za pochopení a vstřícnost patří
obcím a městům poděkování, pro-
tože pro jejich obyvatele nedo-
chází k žádným změnám. Zůs-
távají stejná místa poskytování
služeb v jednotlivých střediscích
i veškeré kontakty. Cílem nové
organizace bude s podporou měst
a obcí služby dále zlepšovat a roz-
šiřovat.

Věra Součková,
vedoucí střediska Lysá n. L.



Hovořili jsme o kříži a kalichu
V sobotu 11. prosince jsme se

pod vedením profesora ETFUK
Dr. Pavla Filipiho shromáždili
k úvahám a vysvětlení smyslu
dvou křesťanských symbolů, kříže
a kalicha. Došli jsme k tomu, že
kříž je nenahraditelným symbo-
lem záchranného díla Ježíšova pro
každého člověka i celý svět a uka-
zatelem cesty, kterou mají jeho
vyznavači za ním jít, na sebe ho
brát, nikoli, jak se často i v ději-
nách našeho národa dálo, v násil-
ných akcích na druhé ho vkládat.
Kalich pak je symbolem české
reformace, snahy, kterou všechny
reformační směry přejaly, vše ve
společenství a životě církve podři-
zovat tomu, co Ježíš podle svědec-
tví Bible přikázal a oč se i modlil,
„aby všichni jedno byli“. O kali-
chu proto také při svátosti přiká-
zal: „Pijte z něho všichni!“ Na
závěr byly přečteny dvě básně,
které to dvojí vyjadřují:

Kříž
Docela nic než selhání,
než marné, marné volání,
jeví se kříž.
Je prázdná náruč rozpjatá,
je katastrofa Golgata,

tisíckrát uvidíš.
A přece onen pevný bod,
o nějž je opřen lidský rod,
je právě Golgata.
A jestli něco nového
a krásného a dobrého,
to dává právě kříž.
Myslete na to kdykoli
jste mezi sebou uzřeli
zdánlivě marný kříž !
Ta prázdná náruč rozpjatá,
ta katastrofa Golgata,
nás vede k Bohu blíž,
a prostřed bídy, lidských zlob,
naprosto vyjde kříž i hrob
a vítězný je kříž.

Kalich
Tvůj kalich krve bolestný
je zdrojem spásy pro všechny.
I z posledních ti poslední
z něj radost, pokoj píti smí
a jako bratři pospolu
zasednout s Tebou u stolu
a dneska již v té radosti
okoušet Tvoje království.
A nikdo nám už z ruky Tvé
ten kalich nikdy nevezme,
vděčně zde budem z něho pít
a slavit Tě a velebit.

D. Molnár,
Kostnická jednota Lysá n. L.

Spolupráce ZŠ J. A.
Komenského Lysá n. L. 

s o.s. Semiramis Nymburk
Od školního roku 2002 - 2003 pro-

bíhá spolupráce naší základní školy
a pracovníků o. s. Semiramis, které
vede pan Zavadil.

Program primární prevence má
škola zpracovaný ve vlastním plánu.
Zde se objevuje dlouhá řada aktivit
probíhajících po celý školní rok. Vše
se ale odehrává v režii pedagogů.
Myšlenka, se kterou do školy přišel
pan Zavadil, aby se na primární pre-
venci podíleli také lidé mimo okruh
učitelů a speciálně vyškolení, mi při-
padala zajímavá. Naše škola byla jed-
nou z prvních, kde začaly probíhat
semináře pro žáky 6. ročníků - vždy
2x ročně ve 3 hodinových blocích, bez
přítomnosti pedagogů.

V úvodu byli rodiče žáků 6. roční-
ků pozváni na úvodní schůzku, kde se
mohli dozvědět vše o náplni a organi-
zaci seminářů. Rodiče o setkání s lek-
tory neprojevili zájem. Proto letos
všechny děti (6. ročník) dostaly pro
rodiče dopis se základními informa-
cemi.

Lektoři (pracují ve dvojicích) se tří-
dám nemění, což považuji za důležité;
lze dobře mapovat vývoj třídního
kolektivu i jednotlivců. Lektorský tým
vede o semináři podrobný zápis, situa-
ci v jednotlivých třídách v den semi-
náře projedná s třídními učiteli a vede-
ním školy. Jejich pozice někdy ve tří-
dách není jednoduchá, protože disku-
tují s dětmi o citlivých, osobních
tématech. Nejsou učitelé a mnozí žáci
je zprvu odmítají respektovat. Vždy
však obstáli a dokázali si v takových
situacích poradit. Mají plnou podporu

pedagogů a vedení školy.
V tomto školním roce se mění

organizace seminářů, budou na něm
přítomni třídní učitelé. Považuji to za
důkaz vyspělosti lektorů a vyšší kvali-
ty přípravy seminářů. Rozhodně nebu-
dou moci okolo seminářů vznikat
pochybnosti některých rodičů či zřizo-
vatelů školy o jejich kvalitě a průběhu.

Na závěr školního roku dostáváme
ze Semiramisu kompletní zprávu pro
všechny třídní učitele tříd, kde semi-
náře proběhly. 

Žáci 9. ročníků ve školním roce
navštívili s výchovnou poradkyní
a třídními učiteli K - centrum
v Nymburce. Návštěva byla organizo-
vána tak, aby byla pro děti bezpečná
a nepřišly do styku s klienty centra.

Stinnou stránkou zůstává finanční
úhrada seminářů, protože je rodiče
považují za součást vyučování a mívá-
me každoročně problémy s vybíráním
seminárního poplatku. Rada MěÚ
Lysá nad Labem pomáhá částku snížit,
uhradí z městského rozpočtu polovinu
celkového poplatku.

Ve školním roce 2005 - 2006 pro-
běhnou semináře již na celém druhém
stupni. Jsou součástí výchovného
působení pedagogů na žáky, protože
mezi školou a o. s. Semiramis je trva-
le velmi dobrá spolupráce a oběma
stranám jde především o budoucnost
našich žáků. 

Děkuji panu Zavadilovi a celému
lektorskému týmu, který v naší škole
se žáky pracuje.

Vlasta Karásková,
ředitelka školy
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Zdravotní pojišťovna
METAL-ALIANCE

V roce 2005 příspěvky z Fondu prevence na:
● hormonální perorální antikoncepci
● ozdravné pobyty - škola v přírodě, lyžařský výcvik
● pohybové aktivity, kurzy plavání, sauna, masáže, rehabilatace
● očkování proti klíšťové encefalitidě
● očkování proti virové hepatitidě typu A + B
● sportovní prohlídky
● zvýhodnění dárců krve
● ozdravné pobyty u moře a na horách
● prevenci osteoporózy, aterosklerózy
● na fixní ortodontické aparáty - rovnátka
● podnikové a manažerské programy
● očkování proti meningitidě typu C   NOVĚ !!!
● preventivní očkování pro studenty VŠ   NOVĚ !!!

Slevy pro klienty:
● na pojištění zdravotních výloh při cestách do zahraničí 
● ve vybraných prodejnách
● 10 % u CK EXIM tours

MIMOŘÁDNÁ AKCE!!!  KLIENT PŘIVEDE KLIENTA
Každý nově registrovaný pojištěnec získá vitamínový balíček v hodno-
tě 400,- Kč. Stávající pojištěnec získá vitamínový balíček v hodnotě
250,- Kč. Akce probíhá od 1. 8. do 31. 12. 2005.

ZDARMA plavání v bazénu v Čelákovicích po předložení průkazu
pojištěnce.

Kontaktní místo: ZP M - A, Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 184,
tel.: 325 553 859; www.zpma.cz

Novinky v oblasti ochrany
přírody a krajiny

V průběhu roku 2005 se ve
správním obvodu města Lysá nad
Labem podařilo vyhlásit nebo
registrovat několik přírodních
zajímavostí, se kterými vás chce-
me seznámit.

Prvním počinem bylo vyhlášení
nového památného stromu v obci
Stratov. Stalo se tak na základě
žádosti Obce Stratov, která chtěla
mít na svém katastrálním území
památnou lípu - Obec Stratov má
lipový list ve svém znaku.

Nová památná lípa se nachází
na návsi v blízkosti domu č.p. 47.
Dle sdělení vlastníka domu č.p.
47 p. Tangla, je lípa od roku 1884
součástí gruntu Sanholzových.
Její věk je tedy cca 120 let. Výška
stromu je 17 m a obvod kmene ve
výšce 130 cm nad zemí je 355 cm.

Strom byl v říjnu 2005 odborně
ošetřen v rámci dotace a bylo mu
přiřazeno číslo 208109.1/1
v Ústředním seznamu ochrany
přírody.

Za odbor životního prostředí
Stanislav Svoboda
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Stavba obchvatu a role Středočeského kraje
Východní obchvat města Lysá

nad Labem je dlouhodobým zámě-
rem. Jeho stavba se stala součástí
územního plánu schváleného v roce
1998, občané se k navrhované trase
mohli vyjádřit již v průběhu několi-
kaletého schvalování tohoto doku-
mentu. Kraj dostal naplánovaný
obchvat převzetím kompetencí od
Ředitelství silnic a dálnic. V té době
se již blížila k závěru stavba nového
mostu přes Labe.

Hlavním impulsem, který před
třemi či čtyřmi lety zcela nepochyb-
ně urychlil přípravu stavby obchva-
tu, byl záměr společnosti Maersk
vybudovat v Lysé kontejnerové pře-
kladiště. Jako podmínku příchodu
do průmyslové zóny v Lysé si firma
kladla právě postavení obchvatu
v nejkratší době. Protože investici
Maersku podporovalo jak vedení
města, tak i kraj, dostal obchvat
v Lysé přednost před jinými stavba-
mi ve středních Čechách, které by
přitom řešily daleko složitější
dopravní situace.

Společnost nakonec s ohledem na
jiné události (není cílem tohoto
článku je připomínat) svůj záměr
nerealizovala. Kraj však již od stav-
by obchvatu ustoupit nechtěl, proto-
že projektová příprava jeho části od
mostu k silnici II/331 do Nymburka
značně pokročila a byly již na ni ini-

ciativou Hynka Fajmona, tehdy
poslance českého parlamentu, „při-
slíbeny“ prostředky ve státním roz-
počtu, přesněji ve Státním fondu
dopravní infrastruktury.

Bohužel, nastaly další, formální
průtahy, zejména díky iniciativě
občanského sdružení Lysin. Několik
lidí mohlo změnit a zdržovat tak
významnou stavbu až o 2 roky.
Platná legislativa, zejména stavební
zákon, totiž umožňuje, aby se sta-
vebního řízení účastnilo jakékoli
občanské sdružení.

Není třeba příliš zdůrazňovat, jak
tato skutečnost ohrožovala celou
investici. Aby Státní fond dopravní
infrastruktury peníze uvolnil, musel
kraj zajistit řadu administrativních
úkonů - zařadit položku do příjmové
i výdajové části rozpočtu, podat ofi-
ciální žádost na fond, kterou doklá-
dal detailním projektem, fond musel
žádost schválit. Získat 53 milionů
korun nebylo i přes existující příslib
snadné, protože nešlo o nijak malou
částku. Zdržování stavby znamenalo
další žádosti na fond, aby souhlasil
s převedením dotace na další a další
rok, a to v době, kdy již zrušil finan-
cování silnic II. a III. třídy.
Středočeskému kraji se díky mimo-
řádné iniciativě jeho vedení - včetně
jednání s ministrem dopravy - poda-
řilo dotaci získat i v nových pod-

mínkách. Šlo o výjimku v rámci celé
republiky. Peníze mohly snadno
propadnout pomyslným roštem
a kraj už by je nikdy nezískal.

Rovněž je ale třeba připomenout
jinou skutečnost. Jestliže Státní fond
dopravní infrastruktury souhlasil
s převedením dotace na další léta,
souhlasil by i se změnou jejího vyu-
žití na naléhavější dopravní stavby
v kraji, zvláště pokud by šlo o napo-
jení na průmyslovou zónu
v Ovčárech, kde provoz automobil-
ky T.P.C.A. přináší Kolíňanům dale-
ko větší dopravní zatížení. Navíc jde
o investici, která je v zájmu nejen
kraje, ale i státu.

Touto myšlenkou se vedení kraje
zcela vážně zabývalo na jaře 2004.
Nakonec se nic takového nestalo.
Mimo jiné i kvůli opakované inter-
venci ze strany poslance Hynka
Fajmona, krajských zastupitelů za
ODS z okresu Nymburk a zástupců
Města Lysá nad Labem. Z vyjádření
náměstka hejtmana Karla Vyše-
hradského, v jehož odpovědnosti
dopravní infrastruktura je, vím, že si
u něho získala velký respekt iniciati-
va obyvatel Lysé podporujících
obchvat, s nimiž se sešel na dvou
mítincích.

První část obchvatu od mostu
k silnici na Nymburk se tedy od léta
2005 staví a její dokončení je otáz-

kou týdnů. Uvedením do provozu se
zlepší situace v Mírové ulici, ale
problém celého města vyřeší nedo-
statečně a je i pravděpodobné, že
v Družstevní ulici se dopravní zatí-
žení na přechodnou dobu dokonce
zvýší. Že jde o dílčí řešení, si uvě-
domuje i kraj.

Nyní se již na druhou, mnohem
delší a finančně náročnější část
obchvatu, která vyústí až na silnici
II/272 do Benátek nad Jizerou, při-
pravuje projekt za několik milionů
korun. Dodavatelská firma by jej
měla odevzdat včetně vydaného
územního rozhodnutí v průběhu
roku 2006. Pokud půjde vše hladce,
mohl by kraj zahájení této stavby
zařadit do plánu investic již pro rok
2007. Přitom bude opět záležet na
tempu výkupu pozemků i zajištění
finančních prostředků. Odhadované
náklady v cenách roku 2004 dosahu-
jí přes 250 milionů korun. Pro kraj
samotný jde o částku vysokou,
nadějí jsou ale peníze z Evropské
unie. I když má kraj, jak již bylo
zmíněno, v jiných místech s doprav-
ní infrastrukturou větší problémy,
pro dokončení obchvatu Lysé bude
mluvit pokročilejší připravenost
a další rozvoj Milovic.

Petr Kopecký (ODS),
člen Zastupitelstva 

Středočeského kraje



15

1/2006 LISTY města Lysé nad Labem

Co mě trápí
Omlouvám se předem čtená-

řům, kteří smýšlí jinak, za násle-
dující novoroční zamyšlení.

Někdo odložil za zámeckou zdí
dvě okenní křídla. Někdo další
přišel a odmontoval umělohmotné
žaluzie a rozkopal zasklení. Sklo
se vysypalo do trávy, ze které
půjde jen obtížně odstanit. Navíc,
kdosi místo okrášlil hromádkou
odpadků. Těch se nyní po opadu
listí objevilo podél zdi přehršel.

Město nechalo za peníze nás
všech vymalovat drážní podchod.
Dnešní stav se blíží pomalu tomu
před malováním. Stěny jsou opět
polity barevnou tekutinou, počmá-
rány sprejem a pokryty blátivými
otisky vzorků z bot do výše jedno-
ho metru. Těch stop je jistě víc než
stovka. Desítka vždy znovu rozko-
pávaných a znovu zasklívaných

oken v podchodu nás přijde na
další desetitisíce.

Chodníky podél školního hřiště
jsou posety nedopalky, krabička-
mi od cigaret a baleného cukroví
a prázdnými lahvemi. Podobné
zpestření je i na dalších místech
města, a to město platí pravidelný
úklid a všude jsou rozmístěny
odpadkové koše.

Těch bolestí by bylo víc, to
bych se ale do nekonečna opako-
val. Je prokazatelné, že největšími
viníky tohoto nedobrého stavu
jsou školní mládež a mentálně
nedospělí výrostci. Původce je
však nutno hledat v chybné nebo
nedůsledné výchově, a to na všech
úrovních, rodinou počínaje, přes
školu, sdělovací prostředky, poli-
cii i soudy. My dospělí dáváme
těm mladým většinou špatné pří-

klady. Tisk a televize jich prezen-
tují denně desítky.

Bylo by nespravedlivé tvrdit, že
my starší jsme byli lepší. I my
jsme jako děti zlobili. Byl zde
však jeden podstatný rozdíl, a to
právě v té výchově. Rodiče, učite-
lé, politici, policie i soudci požíva-
li respekt, o jakém se těm dnešním
může snad jen zdát. Měli ale také
prostředky, kterými ty nepřizpůso-
bivé, zejména z řad mládeže,
dokázali usměrnit. Velmi účinným
nástrojem byla třeba rákoska, pro
současné ochránce lidských práv,
nepřijatelná školní pomůcka. 

Tělesný trest sice povahu deli-
kventů nezměnil, ta je limitována
geneticky, naučil však většinu
respektu před právem a autoritami.
Ten dnes obecně chybí. Co si dnes
například dovolí ve škole děti proti

učitelům, je pro mě nepochopitel-
né. Za mého mládí následoval po
provinění ihned ve třídě citelný
trest přes zadek, při větším deliktu
v kabinetu za přítomnosti dalšího
člena učitelského sboru a při doká-
zané krádeži či jiném závažném
provinění byl pozván k exekuci
starosta či jiný důvěryhodný kon-
šel. Pro domluvu pendrekem nešel
pro nepřizpůsobivé dospělce dale-
ko ani místní policajt. Nedovolím
si očekávat, že se mnou budou
všichni čtenáři souhlasit. Doba je
dnes jiná. Jsem si však jist, že
obava z rákosky zmůže víc, než
týdenní zákaz televize. Je to, bohu-
žel, pro mnohé neakceptovatelné
řešení, mělo však zkušeností pro-
kazatelné výsledky.

Václav Mrkvička, občanské
sdružení Lyský region

110. výročí ZŠ B. Hrozného
Dne 25. a 26. 11. uspořádala

Základní škola Bedřicha Hroz-
ného v jejich dvou školních míst-
nostech výstavu k 110. výročí otev-
ření budovy školy. Šla jsem se
podívat, neb před 10. roky jsem na
jubilejním 100. výročí nebyla.
Nelitovala jsem. Byl to záslužný
čin pro město. Zvláště pro nás rodi-
če, jejichž děti chodily nebo chodí
do této krásné školy. Protože
v tomto případě se mohu držet jen

vystavených dokumentů, poprosila
jsem paní učitelku Mgr. Boženu
Bacílkovou o pomoc, abych mohla
napsat o výstavě ve Vašich Listech.

Energickým rukopisem, který
svědčí o jejím pevném charakteru,
mně předala za chvíli, oč jsem pro-
sila a tyto informace opisuji a pro-
sím o jejich laskavé sdělení
v Listech těm, kteří neměli čas
výstavu zhlédnout.

Terezie Procházková

Předsevzetí
Obvykle se předsevzetí vyhla-

šuje s velikým halasem, když
poslední noc roku se láme v půl-
noci při novoročním přípitku. To,
co však bývá ve velkém rozjaření,
vyzní jako veliké gesto, které se
v prvních všedních dnech do ztra-
cena rozplývá. Ale učinit si před-
sevzetí lze v kterýkoliv ze 365 dnů
v roce. Takové střízlivé, uvážlivé,
rozumné. Naopak cennější by
byla ta až po zralé úvaze. Zvláště
pak ta, kde je třeba, aby se doho-
vořilo několik lidí a také ta, ve
kterých se nemyslí jen na sebe. 

Člověka překvapí, když přijede
do Nymburka a tam v provozovně
firmy Kutílek, upravené v západ-
ním stylu, uvidí přímo ve vstupu
schránku z plexiskla plnou peněz.
Dvojnásob se diví, když zjistí, že se
jedná o sbírku pro Jedličkův ústav.
Nejen to množství bankovek, ale
také u nich konkrétní vyčíslení, co
už sbírka obnáší. To je skutečně
chvályhodné, ale co my?

My u nás pyšni na jednoho ze
slavných rodáků. Taková schrán-

ka by se dobře vyjímala ve vstup-
ní hale naší krásné radnice. Tam
však přichází převážně lidé
z města, a to jen dvakrát za
týden. Ale Výstaviště je v celém
Polabí v centru pozornosti tisíců
lidí i ze vzdálených míst. Tam by
dokonce mohlo být uvolněno
místečko k prodeji výrobků
z rukou těch postižených dětí.
A „Rodáci“ hrdi na našeho
významného lidumila by u toho
jistě pomohli. Alespoň informa-
cemi, rozdáváním letáků nebo
zájemce odvedli k památkám
a rodnému domu na náměstí -
k významnému lékařskému
domu čp. 13. To není otázka
nákladů, vlastně jen dobrá vůle.

Pan profesor zemřel v roce
1926, bude mít tedy výročí.
Zemřel, mohlo by se však napsat
padl - padl v boji se zákeřnými
nemocemi. Asi mnohokrát zazní
Čest jeho památce - mohlo by se
udělat víc než jenom takto se
poklonit. Mohlo a mělo.

šonda

Občanské sdružení EMPATIE
srdečně zve 

na autorskou módní přehlídku 
Pavly a Olgy Michálkových

ve čtvrtek dne 19. ledna v 19 hodin

v kině Café Bar HOGO FOGO 
Husovo nám. 25, Lysá nad Labem

doprovodný hudební program 
Quartetu Víta Andršta

vstupné 50,-Kč ● přehlídka je prodejní

Nabízím doučování AJ
Na úrovni začátečník - středně pokročilý

Jsem studentkou 1. ročníku VŠ, 
obor AJ - ČJ

Tel.: 723 041 923
e-mail: tereza.riha@seznam.cz

Přijmeme švadlenu
na pracoviště v Praze 9 -

Běchovicích, 
dobré vlakové spojení.

Tel.: 737 710 539
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Výstava Přerov nad Labem včera a dnes

Vážení sousedé,
zdravíme Vás z Přerova nad Labem.

Několik tamních občanů společně se
sdružením - Přerováci nadlabáci - při-
pravuje na rok 2006 výstavu historic-
kých fotografií této obce. Cílem je
podpořit kladný vztah přerovských
občanů k jejich obci a oživit vzpomín-
ky na místa a události, na které se již
zapomnělo.

Z tohoto důvodu hledáme jakékoliv
obrazové zprávy o Přerovu nad Labem
- nejen fotografie, ale i pohledy, rytiny
nebo obrazy. Zajímají nás zejména
tato témata: nejstarší fotografie obce
(např. provázání Přerova s habsbur-
ským rodem a Ludvíkem Salvátorem
Toskánským), krajina v okolí obce,
odchod vojáků na frontu 1. světové
války, turistický ruch (skanzen, svato-
vojtěšské tradice, Přerovská hůra),
náboženské tradice (svatovojtěšská
pouť), činnost YWCA v přerovském
zámku ve 20. a 30. letech 20. století,
období protektorátu, Sovětská armáda
v zámku v roce 1945, kolektivizace,
návštěva kardinála Tomáška v 80.
letech. 

Nevyhýbáme se jiným motivům.
Zapůjčené fotografie budou naske-

nované, doplněné snímkem současné-
ho vzhledu daného místa, vytištěné
a vystavené ve skanzenu lidové archi-
tektury v Přerově nad Labem.

Pokud jste vlastníky historických
fotografií a dalších obrazových zpráv
o Přerovu nad Labem a okolí, napište
nám prosím na h_vesela@yahoo.com
nebo petr@vilgus.com, případně
volejte na 602 80 70 82.

Děkují Hana Veselá a Petr Vilgus
P.S.: informace o obci můžete zís-

kat na adrese http://cs.wikipe-
dia.org/wiki/Přerov_nad_Labem nebo
na oficiálních stránkách obecního
úřadu http://www.prerovnl.cz.

Přitahují se protiklady?
Elen se s Katrin seznámila úplně

obyčejně. Potkaly se ve třídě, kde
začala jejich další fáze prohlubování
znalostí. Všechny dny školních let pro-
seděly vedle sebe v lavici a velmi často
se vídaly i po skončení vyučování.
Byly prostě kamarádky.

„Ahoj!“ ozvalo se dvojhlasně a obě
dívky, černovláska s drobnou postavou
a trochu plnější blondýnka, si padly do
náruče. Druhá se však brzo odtáhla
a její obličej nevyzařoval radost
a veselí jako kamarádčin.

„Tak jak ses měla?“ zeptala Katrin
pohazujíc při tom svými tmavými pěs-
těnými vlasy, které jí splývaly podél
obličeje. „Seznámila ses s někým?
Kdo všechno tam byl? Viděla jsi
Martina? Určitě tam musel být i když
tvrdil, že ne. Nepotkala jsi taky náho-
dou Alenu? Až jí příště uvidím, tak jí
něco povím! Dokdy jsi tam zůstala?“
chrlila bez přestávky všetečné otázky.
Až po hodné chvíli přestala mluvit
a tázavě upřela na Elen své velké oči.

„No...“ protahovala Elen nevědouc,
jak by vyjádřila naprostý nezájem
cokoliv sdělovat. Těkala očima z jed-
noho kouta místnosti do druhého
a roztržitě si pohrávala s prstýnkem na

prstu s oprýskaným lakem.
„Tak povídej. Hrozně mě to zají-

má,“ povzbudivě mrkla Katrin.
„Za moc to nestálo,“ soukala ze sebe.
„Ale to snad ne, vždyť mi Alice

říkala, že to bylo úžasný. Nejlepší, co
zažila. Škoda, že jsem nemohla.
Zrovna tohle propásnout. Strašně jsem
se těšila a nakonec nic,“ zesmutněla
a zasnila se.

„Nechceš se napít?“ využila Elen
chvíli ticha k malému útěku a zvedla
se na znamení odchodu. Katrin sebou
trochu trhla, ale hned se naplno vrátila
do své původní živosti.

„Dobrý nápad. Už se mi lepí jazyk
na patro. Půjdu s tebou.“

„Ne, to je dobrý,“ usazovala Elen
kamarádku, „dáš si kolu, viď?“

„Ano, ale dietní. To víš, snažím se
něco shodit,“ pohlédla kriticky na své
štíhlé opálené tělo, „na internetu jsem
našla novou dietu a vypadá celkem zají-
mavě. Jestli chceš, tak ji můžeme
vyzkoušet spolu,“ zvedla úzké vytrhané
obočí. Elen jen obrátila oči v sloup a lou-
davě se vlekla k automatu na pití. Cestou
přemýšlela, jak umlčet zvědavou kama-
rádku, protože se jí vůbec nechtělo o vče-
rejšku vypravovat. Ostatně jako o jakéko-

liv jiné věci v poslední době. Musela si
sama sobě přiznat, že ji nebaví mluvit
stále o těch stejných tématech. Přestávalo
ji bavit se stejně jako dřív, dělat stejné
věci jako dřív, chovat se jako dřív.

„Stalo se něco? Jsi nějaká zamlklá.
Normálně se takhle nechováš.
Nechceš mi to říct?“ soucitně, ale se
zájmem se Katrin dívala na přítelkyni,
která se vracela a jejíž výraz v úzkém
obličeji jen těžko skrývajíc prozrazo-
val nudu a lhostejnost.

„Nic mi není. Trochu mě jen bolí
hlava,“ pomalu pronášela svou odpo-
věď s tichým vzdechem. Tahle otázka
ji velmi vadila, ale nedokázala odsek-
nout. Jen říci svou výmluvu.

„To bude asi z tlaku, mě se to taky
stává. Často se mi udělá špatně, když je
takovéhle počasí,“ mávla rukou ven
a nepřestávala ve svém rychlém mono-
logu, „nechceš prášek a nebo chceš
vědět, co pomáhá mě? Masáž hlavy.
Musíš si jemně jezdit po spáncích,“
začala názorně ukazovat. Najednou se
ale otočila přímo ke kamarádce, která
celou dobu tiše seděla a útrpně poslou-
chala, vážně pronesla: „Nezdá se ti, že
tě ta hlava bolí nějak často? Nemůžu si
pomoct, ale poslední dobou ti pořád

něco je. Měla by sis dojít k doktorovi,
aby to nebylo něco vážného. Víš co,
ale? To chce nějaký sport. Vůbec se
nehýbeš, pořád sedíš doma,“ Elen při
těchto slovech shýbla hlavu a tupě se
dívala do země. Snažila se zhluboka
dýchat a uklidnit se. Už v ní ale poma-
lu začalo všechno vřít. Katrin však dále
pronášela svou řeč a významně se na
Elen dívala: „A když už někam vyrazíš,
tak mi o tom ani nepovíš. Já ti říkám
všechno,“ začala měnit tón z káravého
na vyčítavý, „vůbec se už o mě nesta-
ráš! Nic tě nezajímá, nic tě nebaví.
Můžeš mi říct, co s tebou je?! Změnila
jsi se,“ po těchto slovech Elen prudce
zvedla hlavu a vyletěla ze židle.

„Nech mě už na pokoji! Ty tvoje
věčný otázky a výčitky jsou už k nevy-
držení!“ zaječela a vyběhla ven. Katrin
zůstala sedět a dlouhou dobu se nevě-
řícně dívala na dveře, kterými Elen
odešla. Její výraz prozrazoval údiv
a šok. Bylo to nejspíš poprvé, co něče-
mu nerozuměla.

Katrin se nedozvěděla, proč Elen
utekla. Nikdy spolu už nepromluvily.
Elen se Katrin vyhýbala. Jejich přátel-
ství skončilo.

Petra Nováková
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Druhá světová válka postavila maji-
tele firmy před těžký oříšek, jak zajis-
tit v době všeobecného nedostatku
kovu, práci pro lidi. Většina surovin
totiž putovala do vojenské výroby
a zbrojních programů. Majitelům se
podařilo vyhnout se válečným dodáv-
kám kuriózním způsobem. Po odtržení
Slovenska od okleštěného Českoslo-
venska zůstala jediná mincovna ve slo-
venské Kremnici. Protektorátní mince
se razily z méně hodnotných kovů
a slitin kovů, především na bázi hliní-
ku. Což byl produkt, s nímž společnost
Vichr a spol. často pracovala. Až do
roku 1940 se protektorátní mince razi-
ly ve slovenské Kremnici, což bylo pro
protektorát značně nevýhodné. Jenom
v těchto dvou necelých letech se na
Slovensku vyrazilo 23 393 000 mincí
v nominálních hodnotách od 10 haléřů
do 5 korun. V březnu 1940 přijalo pro-
tektorátní ministerstvo financí nabídku
na ražbu dvaceti milionů dvacetihaléřů
a deseti milionů padesátihalérů od
firmy Vichr a spol. a z lyské továrny na
kovový nábytek se stala jediná protek-
torátní mincovna. V továrně se od
začátku ražby až do 5. května vyrobilo
80 313 465 kusů desetihaléřových,
103 414 000 kusů dvacetihaléřových,
52 477 000 kusů padesátihaléřových
a 99 842 000 korunových mincí. Jen
pro zajímavost můžeme uvést, že
poslední mince se ve společnosti Vichr
a spol. vyrazily v týdnu od 24. září do
29. září 1945, kdy byla dokončena
zakázka na výrobu 82 114 000 deseti-
haléřových mincí, 106 526 000 dvace-
tihaléřových mincí, 53 270 000 pade-
sátihaléřových mincí a 102 817 000
jednokorunových mincí. Poválečné
těžkosti firmě způsobovala také sku-
tečnost, že výroba hliníkového nábyt-
ku nebyla zahrnuta do dvouletého
plánu a jeho výroby specifikovaly pří-
slušné vyhlášky jako neplánovanou
spotřebu, čímž vznikal velký nedosta-
tek surovin a materiálu. Přesto komu-
nisté v oficiální příručce o únoru 1948
na okrese tvrdili, že plán ve dvouletce
se podařilo plnit na 115 %. Odkud
tento údaj pochází, není známé, neboť
autoři necítili potřebu uvádět prameny. 

Chod podniku se zastavil 5. května
1945 a výroba byla obnovena až 14.
května 1945, kdy Petr Vichr držel před
zaměstnanci řeč, která začínala slovy:
„Dnešním dnem zahajujeme radostnou
práci v naší republice“ a končila větou
„nemohu opomenouti, potvrditi tímto
a děkovati zároveň všem členům naše-
ho osazenstva za vzorné, obětavé a tak
krásné splnění povinnosti v minulých
převratných dnech, a to mi dává jisto-
tu, že i v příštím neméně namáhavém
období všichni splní své povinnosti.“ 

Petr Vichr se neradoval dlouho.
O necelé dva týdny později samozvaná
revoluční závodní rada vyhnala majite-
le společnosti z továrny a všichni akci-
onáři dostali výpověď ze zaměstnane-

ckého poměru. Tehdy jedenasedmde-
sátiletý Petr Vichr později popsal své
pocity následujícím způsobem: „Měli
jsem již za války vypracovaný mírový
výrobní plán, který již nebyl uskuteč-
něn, neboť revoluční závodní rada roz-
hodla na základě nepsaných revoluč-
ních zákonů, že neuznává dosavadní
správní radu a my všichni zaměstnanci
z rodiny Vichrů jsme dostali výpověď
a naši dřívější zaměstnanci převzali
řízení podniku. Tehdejší ministr prů-
myslu pan Laušman přislíbil mi spra-
vedlivé vyřešení, až pomine revoluční
horečka, ale vše zůstalo nezměněné. Já
jsem pak onemocněl, byl jsem
záchrannou stanicí odvezen do Prahy,
kde mě ošetřil universitní profesor
MUDr. Teisinger, zjistil kardiografem
anginu pectoris, zakázal mi každý
sebemenší pohyb a též jakékoliv rozči-
lení. Trvalo to 3 měsíce, než jsem
mohl vycházet z bytu. Tak skončila
moje celoživotní práce v podniku
Vichr a spol. po 46 letech.“ 

Skoro veškerý majetek majitelů
firmy, jimiž kromě Petra Vichra, který
držel třetinový podíl, byli také jeho
bratři František, Stanislav, Jan, syn
ing. Petr Vichr a zeť ing. Josef Velinger,
byl zapsaný jako podnikový majetek,
takže majitelům nezbylo skoro nic.
Například Petrovi Vichrovi zůstalo 87
tisíc korun na běžném účtu a 78 tisíc
korun činila nominální hodnota stát-
ních papírů v jeho vlastnictví. Z běžné-
ho účtu ovšem mohl vybírat pouze tři
tisíce korun měsíčně, od června 1946
jenom 1000 korun měsíčně. 

Hodnota podniku se tehdy odhado-
vala na 40 až 50 milionů korun, bez
továrny v Duchcově, kterou musela
společnost Vichr a spol. prodat v roce
1940 pod cenou Němcům.
V Nadlepšovacím fondu Petra Vichra
pro zaměstnance bylo k 31. prosinci
1945 7 milionů korun a ve Fondu pro
pensijní nároky zakladatelů necelé dva
miliony korun. Posledně jmenovaný
fond měl sloužit k vyplácení penzí
majitelů, aby se nemuselo sahat na
firemní kapitál. V červenci 1945
ovšem revoluční závodní rada rozhod-
la, že se zakladatelům nebude nic
vyplácet. Vyhlášení národní správy,
třebaže to odporovalo tehdejším záko-
nům, posvětil Zemský národní výbor
v Praze 23. června 1945. Národními
správci se stali Štefan Vala, Karel
Petrák a Josef Salaba. 

Ještě v červnu 1945 byla rodina
vykázána z její vily v Lysé nad Labem.
Dne 16. srpna 1945 zaslala revoluční
závodní rada a prozatímní národní
správa dopis následujícího znění:
„Vzhledem k tomu, že jste se do dneš-
ního dne nerozhodl, kde hodláte defi-
nitivně bydlet, požádalo nás osazen-
stvo podniku prostřednictvím závodní
rady, aby Vám byl přidělen byt
v našem domě v Praze XIX,
Třebízského ulice 8.“ Oním „naším“

domem byl činžovní dům, který koupil
Petr Vichr, ovšem zapsal jako majetek
podnikový. Dopis podepsali národní
správcové Štefan Vala a Karel Petrák
a za revoluční závodní radu Mašek. 

Nemoc Petrovi Vichrovi znemožni-
la, aby o majetek začal bojovat dříve,
než v červenci 1945. Tehdy získal
potvrzení od národního výboru v Lysé
nad Labem, že „Petr Vichr, Lysá nad
Labem 214, číslo osobního průkazu
288971a choval se po dobu německé
okupace nezávadně a není zde po této
stránce žádných námitek.“ Podobné
potvrzení o bezúhonnosti vydal také
Zemský národní výbor v Praze. Tímto
padl jediný možný důvod, proč mohla
být na společnost uvalena v roce 1945
národní správa, neboť všichni majitelé
byli české národnosti a nikdo z nich
nekolaboroval. Přesto se národní sprá-
vu podařilo zrušit až 26. ledna 1947
odvoláním správců Štefana Valy, Karla
Petráka a Josefa Salaby, což ovšem
bylo pro rodinu Vichrů po vydání
Benešova dekretu číslo 100 hořké
Pyrrhovo vítězství. Mimo jiné také
proto, že rozhodnutí o zrušení národní
správy obsahovalo dodatek, že „tento
výměr nepředbíhá řešení otázky, zda
firma Vichr a spol. Praha a. s. má nárok
podle § 7 dekr. č. 100/45 Sb.“ Je také
pravdou, že tehdejší politické klima
v Lysé nad Labem nebylo rodině
Vichrů nakloněno. Například při vol-
bách 26. května 1946 obsadili komu-
nisté v 36 členném zastupitelstvu 15
křesel, národní socialisté 10 křesel,
sociální demokrati pět křesel a lidovci
šest křesel. V té době žilo v Lysé nad
Labem přibližně 8 tisíc obyvatel v 1350
domech. Předsedou národního výboru
se stal komunista Antonín Lerch. 

Někteří lidé se dodnes mylně
domnívají, že podnikatelé našli zastání

u národních socialistů, ovšem to neod-
povídá skutečnosti. Nechme mluvit
současníky, v tomto případě
dr. Prokopa Drtinu, předního národně
socialistického politika, který na 3.
schůzi Prozatímního národního shro-
máždění dne 30. října 1945 řekl:
„Existence živnostníků, malých
a středních výrobců a podnikatelů
nemají být vydávány ve psí diktát kar-
telů a velkobank, nemají být drceny
v nerovném boji s mamutími podniky.
Živnostníci, malí a střední podnikate-
lé, nemají být vyháněni ze svých dílen,
obchodů, podniků a proletarisováni.
Pracující inteligence, úředníci, inžený-
ři, ředitelé nemají být vháněni do
nedůstojné role náhončích velkokapi-
talistických magnátů, do role popohá-
něčů dělníků, jejich myšlenky a vyná-
lezy nemají mizet v zapomenutí nebo
byt ničeny pro ziskové zájmy kartelů.
Nemá se opakovat, aby duševními
výtvory kulturních pracovníků zakrý-
vali svou dravčí tvář representanti nej-
hrabivějšího a nejreakčnějšího kapitá-
lu. Takový je význam nejzávažnějšího
zásahu do struktury našeho hospodář-
ského a sociálního života, který pro-
vedla vláda Národní fronty Čechů
a Slováků postátněním průmyslu
a peněžnictví… Proto všechny pověs-
ti, dohady a pomluvy, že naše strana
v této otázce byla snad váhavá nebo
dokonce se zásadně stavěla proti
zestátnění a znárodnění, nejsou nic
jiného, než právě jen pověsti a pomlu-
vy. Naopak pro nás uskutečňování
tohoto socialisačního díla bylo samo-
zřejmostí, i když vláda právě na tomto
poli šla podstatně dále, než k čemu ji
vázal košický vládní program.“

Michal Plavec

Od nábytku k ražbě mincí - 2. část
Zestátnění společnosti Vichr a spol. v Lysé nad Labem

KVALITNÍ VÝPOÈETNÍ 
A DIGITÁLNÍ TECHNIKA

http://obchod.jpc.cz

Pokračování v únorových LISTECH

Vystavovatelská firma z Lysé nad Labem, hledá

ASISTENTKU 
(na částečný úvazek).

Náplň práce: komunikace se zahraničními zákazníky.
Požadavky: dobrá znalost Aj, popř. NJ, práce na PC + internet.

Tel.: 325 552 191, 606 624 110,
e-mail:bestexpo@bestexpo.info
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Ve dnech 7. - 8. a 14. - 15. pro-
since proběhla v nové multimedi-
ální učebně Obchodní akademie
v Lysé nad Labem manažerská hra
PROMiS. Tato hra byla realizová-
na ve spolupráci s Masarykovou
univerzitou v Brně.

V prvním kole měli studenti,
představující manažery staveb-
ních firem, za úkol připravit
nabídku do výběrového řízení na
stavbu obchvatu města. Vítězem
se stala firma, která měla nejnižší
rozpočet a dodržela časový limit
na stavbu, tj. sto týdnů. 

Ve druhém kole fiktivní staveb-
ní firmy pokračovaly vlastní stav-
bou silnice, při níž musely řešit
nenadálé situace ovlivňující
náklady a dobu výstavby.

Svůj postup v obou kolech

musely obhájit při prezentaci
a zástupci firem odpovídali na
všetečné dotazy poroty.

V prvním kole zvítězilo druž-
stvo ve složení Lukáš Kerda,
Jaroslav Koštíř a Tomáš Petráček,
ve druhém byl nejúspěšnější tým
studentek - Petra Kvízová, Tereza
Tichá a Lucie Rychetská.

A co na hru říkají sami studen-
ti? „Byla to dobrá zkušenost.
Lektoři k nám měli velmi vstřícný
přístup, vyzkoušeli jsme si práci
v týmu. Bylo to velmi náročné jak
psychicky, tak i fyzicky,“ soudí
Andrea Kloudová, Nikola Zura-
nová, Iveta Čabanová, David Špi-
tálský a další studenti 3. ročníků,
kteří by si hru hned zopakovali.

J. Tomková,
A. Šmídová, OA

Manažerská hra PROMiS

CHOVATELSKÉ POTŘEBY
AKVARISTIKA

SKALKOVÉ A OKRASNÉ
KVĚTINY

SUKULENTY

otevřeno pondělí až pátek
od 8.00 do 12.00 a 13.00 - 17.30

v sobotu od 8.00 do 11.00
Šafaříkova 1719, Lysá nad Labem

ulice proti Výstavišti

Těšíme se na Vaši návštěvu
Dovoz zboží po Lysé a Litoli

Z D A R M A

nám. 30. června 507, Milovice, tel. do MC - 728 656 530
materske@centrum.cz, http://dobias.info/mc

O T E V Ř E N O  B U D E  O D  P O N D Ě L Í  1 6 .  L E D N A !

OTEVÍRACÍ DOBA OD 16. LEDNA 2006:
pondělí, středa, pátek 9-13 hod., úterý, čtvrtek 13.30-18 hod.

Pobytné dospělý 20,- Kč, děti zdarma.
Pondělí až čvtrtek pro děti do 6 let, pátek MIMIKLUB pro kojence 

a batolata.

Připravili jsme na leden:

po 16. 1. MC opět otevřeno pro rodiče a prarodiče 
s dětmi od narození do 6 let.

út 17. 1. CVIČENÍ PRO DĚTI 
od 2 let, od 10 hod., vstupné 20,-Kč na dítě.

út 17. 1., 24. 1. a 31. 1. AEROBIC pro ženy a dívky 
od 19.30 hod. do 20.30 hod., s sebou pití a podložku, vstupné 20,-Kč.

st 18. 1. a 25. 1. PŘEDPORODNÍ KURZY + CVIČENÍ PRO
TĚHOTNÉ od 14 hod. s porodní asistentkou Helenou Šafaříkovou. 

S sebou podložku a přezuvky. Vstupné 40,- Kč.

pá 20. 1. PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE
od 9.30 hod. Zajímá Vás, jaké pohyby a dovednosti by mělo dítě 
zvládat v jednotlivých časových obdobích? Přijďte si poslechnout 

přednášku Mgr. Jitky Čemusové. Vstupné 20,- Kč, děti lze vzít s sebou.

pá 20. 1. a 27. 1. KURZY BŘIŠNÍHO TANCE
16.30-18 hod. a 18.15-19.45 pokračování podzimních kurzů.
Přihlásit a informovat se můžete na tel. 776 714 718 či email:

carpe_noctem@email.cz další zajímavosti najdete na 
www.djamila-ruya.cz 

Vhodné pro dívky a ženy všech věkových kategorií. 

st 25. 1. až 31. 5. 2006 ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM 
od 20.00 do 21.00 (viz níže)

pá 27. 1. CVIČENÍ PRO DĚTI DO 1 ROKU
Maminky s miminky přijďte se podívat do MC a trochu si s dětmi

zacvičit. Cvičení vede paní Nováková.

Objednací lístek
(tento lístek zašlete na MěÚ Lysá nad Labem, odbor kultury)

Objednávám předplatné měsíčníku „Listy města
Lysá nad Labem a okolí“ na rok 2006

Jméno a příjmení:

Bydliště:

Variabilní symbol uvedený v případě platby složenkou:

Celoroční předplatné + DPH + balné
v celkové ceně 130,- Kč zaplatím do 31. 1. 2006:

a) hotově v pokladně MěÚ
b) složenkou na účet č. 182-0504268369/0800, KS 0008

(možno vyzvednout na finančním odboru MěÚ)
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Český pohár ve veslování na trenažéru zavítal 
do našeho města

V termínu prvních vánočních
trhů (3. 12.) se na Výstavišti v Lysé
nad Labem uskutečnilo II. kolo ČP
ve veslování na trenažéru. Seriál
závodů ČP se skládá ze čtyř kol, ze
kterých kromě vítězů ČP vzejdou
podle nejlepších dosažených časů
i účastníci letošního MČR. 

I přesto, že je Lysá nad Labem
nesrovnatelně menším městem než
ostatní pořadatelská města - Brno,
Břeclav, Děčín, je velikým úspě-
chem celého veslařského klubu
Slovan, že se jedno z kol ČP podaři-
lo dostat právě do našeho města.
Odměnou organizačnímu výboru
pak byla doposud nejvyšší a nejkva-
litnější účast veslařů z celé ČR
(známa je již i účast na III. kole ČP
v Břeclavi), včetně vytvoření mnoha
osobních rekordů a dobré odezvy
mezi zástupci ostatních veslařských
klubů.

Návštěvníci mohli na vlastní oči
zhlédnout „v akci téměř celou čes-
kou reprezentační špičku (kromě
čtyřky párové mužů - Jirka,
Doleček, Chalupa, Karas - volí jiný
typ sportovní přípravy). Účastí tako-
vých sportovních osobností, jakými
jsou např.: M. Knapková - skif ženy
- 2. místo na MS, O. Synek - skif
muži - 3. místo na MS a vítěz SP,
J. Antošová - dvojskif juniorky - 
1. místo na MSJ, M.Vavroušek, bra-
tři Vetešníkové
a další se mohou
pochlubit jen málo-
které sportovní
akce. Punc závodů
té nejvyšší kvality
pak podpořili svou
účastí na předávání
cen vítězům ná-
městkyně hejtmana
Středočeského kra-
je paní D. Nohýn-
ková, starosta města
Lysá nad Labem
pan V. Houštecký,

paní místostarost-
ka M. Chloupková,
městští radní páno-
vé J. Tomek a K.
Otava, tajemník MÚ
Lysá n. L. pan M.
Dvořák a předseda
OSTJ a SK pan A.
Krumpholc.

Do další činnosti
nového vedení ves-
lařského klubu je
povzbuzující, že se
v silné konkurenci
neztratili ani domácí
závodníci. Nová

mládež, kterou bychom všichni jistě
rádi viděli mezi startujícími, dopo-
sud nedorostla do věku, kdy se může
zúčastnit závodů v rámci ČP (závodí

se až od dorosteneckých kategorií),
ale jejich výsledky např. na veslař-
ském triatlonu v Lounech dávají
tušit, že o nich v brzké době na
podobných akcích také uslyšíme.
A tak barvy našeho veslařského
klubu hájili „pouze“ čtyři zástupci.
Zisk dvou vítězství ze čtyř startů je
nesporně úspěchem celého veslař-
ského klubu. Tato vítězství získali
veteráni Jan Krumpholc kat. B (40 -

49 let) a Pavel Sláma kat. C (50 - 59
let). Za zmínku také stojí výkon

V. Cafourka, který
měl téměř nulové
šance proti reprezen-
tantům v kategorii
mužů a jehož umís-
tění v poli poraže-
ných, nikoli „na
chvostu“, je svým
způsobem také
úspěch.

To, že se dá tento
sport provozovat
v každém věku, pak
potvrzuje i účast
pana J. Januse z Ústí
nad Labem, který
stále ještě závodí
i přesto, že již pře-
kročil věk 80 let.

Jmenovat někoho,
kdo se nejvíce nebo
nejlépe zasloužil na
přípravách a průběhu
akce není v tuto chví-
li na místě. Nerad
bych někoho opome-

nul. Myslím si alespoň za sebe, že
tato akce byla svátkem veslování
v Lysé nad Labem a věřím, že se
budeme všichni snažit o to, aby se
tento svátek stal u nás tradicí. Proto
náš dík patří všem těm, kteří se podí-
leli na přípravách i zdárném průběhu
celé akce.

Poděkovat bychom také chtěli
všem našim sponzorům, bez jejichž
podpory by se nám akce na takové
úrovni nepodařila zajistit. Jsou jimi:
Město Lysá n. L., Výstaviště Lysá n.
L., Misan, Kovona, Pivovar Nym-
burk, Česká spořitelna, Lekerland,
Country rádio, obchody: Elektro
Skuhrovec, Elektro Kadeřábek,
Pohoda.
Sláma Pavel, předseda VK Slovan 

Cenu nejstaršímu účastníkovi J. Jánusovi předávala náměstkyně
hejtmana Středočeského kraje paní Nohýnková

Cenu nejúspěšnější dorostence předával starosta města V. Houštecký

Uprostřed vítěz kategorie veteráni C - Pavel Sláma

Uprostřed vítěz kategorie veteráni B - Jan Krumpholc

V závodě veteránů startoval také Miloš Lambert.

V akci oba vítězové veteránských kategorií B a C 
- Jan Krumpholc (vpravo) a Pavel Sláma. 
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Mikuláš v Sokole
V předstihu již 1.

12. přišel do sokolovny
Mikuláš se svými tra-

dičními společníky - andělem a třemi
čerty. Oddíl rodičů a dětí a oddíl nej-
mladšího žactva navštívil již v 16.00
hod. Děti předváděly vše, co se učí
v Sokole, ale říkaly i básničky a zazpí-
valy. Ze začátku se bály, ale nakonec
zvítězilo odhodlání a podávaly ruce
všem, dokonce i čertům. 

I větší děti o hodinu později muse-
ly Mikulášovi předvést, co dovedou,
aby si zasloužily sladkou odměnu.
Některé cvičily, jiné recitovaly nebo
zpívaly. Mezitím je čerti trochu straši-
li, většinu z nich alespoň trochu začer-
nili a sem tam plácli metličkou. Když
mělo dojít k nadílení, největší čert

ukradl košík s perníčky a utíkal s ním
kolem tělocvičny. Děti ho musely
dohonit, aby na ně něco zbylo.

Potom se tancovalo, soutěžilo
v házení kroužků (létajících talířů) na
rohy čertů a závodilo na lavičkách. Při
posledním kole dali čerti dětem pořád-
ně zabrat. Škodili, jak mohli - naklá-
něli lavičky, na kterých se děti přitaho-
valy po břiše i zádech, lechtali je
a sedali si před ně, aby nemohli pokra-
čovat k cíli. 

Nakonec děti Mikuláš napomenul,
aby celý příští rok byly hodné, poslou-
chaly rodiče a cvičitele v Sokole. 

Čerti odešli do pekla s nepoříze-
nou.

B. Černohorská 
a L. Soukupová, cvičitelky

Opsáno ze Sokolské 
kroniky, rok 1916

Neméně smutným byl nejen pro
jednotu, ale pro veškerou zemi tento
rok: noví a noví branci odcházeli na
bojiště a ti, kdo zůstali doma, hrozně
strádali.

Ve 24. výroční valné schůzi jedno-
ty, konané za účasti 30 členů dne 16.
ledna 1916 v místnosti bratra Fr.
Šulce, zvoleni starostou a místostaros-
tou opět Jos. Bičík a Jos. Kopelent,
náčelníkem Lad. Novák, náčelnicí
A. Halmanová, do výboru Jar. Vyšata
(jednatel), Fr. Vodák (pokladník), Jan
Halman, Lad. Herman (zapisovatel),
Ferd. Jahoda (knihovník), Jar.
Kumpošt, Jan Petržilka, Rud. Štok
(hospodář. správce).

Občerstvovací služba na nádraží,
o níž se staral hlavně starosta jednoty,
konala se ještě do konce roku do úpl-
ného vyčerpání finančního - přispěly

k vydržování jejímu mimo dary
občanstva výtěžky čtyř divadelních
představení, rozprodeje odznaků Čer-
veného kříže apod.

Ze členstva konalo jich 116 službu
vojenskou, 6 jich z válečného poranění
zemřelo. Cvičení žactva muselo býti
z nařízení úřadů zastaveno. Cvičení
ostatní byla slabá - cvičilo se u každé-
ho druhu dvakrát týdně s průměrnou
účastí borců 2, 5 žen, dorostenců
a dorostenek 5. Zapsáno bylo borců
v zimních měsících po 13, v jarních po
7, v podzimních po 5, žen průměrně po
9, dorostenců zpočátku po 23, později
10, dorostenek po 30, 15, 11.

Jednota byla nucena upsati opět 
3 000 K na válečnou půjčku. Příjem
činil 1 804,48 K - vydání 
1 437,73 K.

J. Piskáčková

Prezentace Sokola Lysá nad Labem

V sobotu 26. listopadu 2005 se
v naší sokolovně konala tradiční
„Sokolská akademie“. Účelem
této akce je malá ukázka - „zlo-
mek“ toho, co u nás v Sokole cvi-
číme. A tak mezi diváky nebyli jen
rodiče, babičky, dědečkové a pří-
buzní cvičících, ale také ti, kteří
mají blízký vztah k Sokolu, jeho
věrní členové, kteří už aktivně
necvičí anebo lidé, kteří přišli jen
ze zvědavosti.

Samozřejmě také každoroční
hosté pan Václav Houštecký, sta-
rosta města a bratr Bořivoj Sopr,
starosta sokolské župy Barákovy. 

Letošní program zahrnoval
mimo jiné ukázky skladeb pro 14.
Všesokolský slet, který se bude
konat v roce 2006. U nás v Lysé

jsou již přípravy na tento sokolský
svátek v plném proudu, a tak se
v rámci 12 vystoupení představily
3 skladby se sletovou tématikou.
V nich vystoupily mladší žákyně,
starší žákyně a ženy. Je třeba
ovšem také vyzdvihnout ostatní
účinkující sokoly a sokolíky, kteří
tvořili tu podstatnější část z boha-
té nabídky akademie. 

Program začínal od rodičů
s dětmi, kteří předvedli moc pěkné
cvičení na lavičkách. Následovali
předškoláci se cvičením na kladin-
ce a koze, a již tu byla první sklad-
ba pro slet, a to „Rozkvetlá louka“
v podání mladších žákyň. Po ní
přišli na řadu předškoláci, kteří
perfektně zacvičili svoje gymna-
stické sestavy na koberci.
Náročnější cvičení, taktéž na
koberci, předvedli mladší žáci
a žákyně ze sportovního oddílu
gymnastiky žactva. Byli také po

zásluze za své výborné výkony
odměněni hlasitým potleskem.
Změnou oproti gymnastům byla
druhá sletová skladba v podání
starších žákyn, pojmenovaná
„Víkend s aerobikem“. Výborně
zvolená hudba spolu s bezchyb-
nou choreografií byly diváky nále-
žitě oceněny. Starší žáci sklidili
bouřlivý ohlas s velmi náročným
a bezvadně předvedeným cviče-
ním na kruzích, ale to již klukov-
skou sílu vystřídala dívčí obrat-
nost a ladnost při cvičení mladších
žákyní na kladince. Program se
tímto cvičením přehoupl do druhé
poloviny a s pódiovým vystoupe-
ním aerobiku se představily ženy
a dorostenky. Po tomto velmi pěk-
ném, dynamickém a technicky
výborně zvládnutém vystoupení
přišli na řadu muži - gymnasté
s premiérovým vystoupením na
„Americké hrazdě“. Diváci tajili

dech, když předváděli svoje akro-
batické kousky - přece jen salta
z hrazdy a veletoče nejsou k vidě-
ní každý den. Akademii zakončily
ženy se svojí sletovou skladbou
„Léto“. Ženy zacvičily či spíše
zatančily na krásnou hudbu skupi-
ny „Hradišťan“ a výsledkem byl
nádherný estetický zážitek a záro-
veň příjemné zakončení letošního
programu.

Naše akademie trvala přibližně
75 minut. Všem cvičícím patří dík
za výbornou reprezentaci jednoty.
Je třeba také poděkovat všem,
kteří ač nebyli během té hodiny
a čtvrt vidět, výrazně se na přípra-
vě akademie podíleli. Jsou to cvi-
čitelé, kteří s dětmi nezištně tráví
týdně hodiny času, a jsou to také
ti, kteří přišli v pátek a svojí prací
přispěli ke zdaru této naší akce.
Díky.

Luděk Nejedlý, náčelník TJ

Vzpomínka na Emila Zátopka
Dne 7.12. pořádala ZŠ B.

Hrozného v zámecké zahradě již
6. ročník běhu „Vzpomínka na
Emila Zátopka“, kterého se bohu-
žel nedožil jeho zakladatel pan
Antonín Semerád. Závodu se
zúčastnilo celkem 120 děvčat
a chlapců ze čtyř přihlášených
škol. 

I přes velmi chladné počasí
podala řada závodnic a závodníků
výborné sportovní výkony. Záro-
veň bych chtěl ocenit i bojovnost

a nasazení těch, kteří nedosáhli na
stupně vítězů. Sportovní duch zví-
tězil nad nepřízní počasí.

Rád bych poděkoval kolegyním
E. Šubrtové, S. Votavové, J.
Pišlové, dále kolegům P. Baumel-
tovi a Z. Benešovi za pomoc při
organizaci závodu.

V neposlední řadě děkujeme
Městskému úřadu v Lysé n. La-
bem za finanční příspěvek k zajiš-
tění běhu.

J. Minařík


