
1

města Lysé nad Labem a okolí www.mestolysa.cz Cena 9,- Kč 12/2006

V dnešním čísle najdete:
● Nový zákon o sociálních 

službách - str. 3
● Zimní setkání v zámeckém

parku - str. 5
● Bohoslužby - str. 7
● Živý Betlém - str. 7
● Historie policie v Lysé -

str. 12
● Silvestrovský běh - str. 18

Pranostiky
● Jaké zimy v prosinci udeří,

taková tepla červen přinese.

● Mléčná dráha v prosinci
jasná, bude v příštím roce
úroda krásná.

● Když na Mikuláše (6.12.)
prší, zima lidi hodně zkruší.

● O sv. Albíně (16.12.) scho-
vej se do síně.

● Je-li na Štědrý den (24.12.)
večer nebe hvězdnaté, přijde
úrodný rok.

● Na Adama, Evu (24.12.)
čekej oblevu.

Prosinec

Jaké ty Vánoce po letech
budou, tak daleko do budoucna
prostě nevidíme - snad zůstanou
české - snad budou vonět vanilko-
vými rohlíčky, i tou purpurou na
plotně, co voní tak ochotně … Pro
srovnání je možné se ohlédnout -
třeba na ty válečné, kdy město
tonulo v úplné tmě. Přibližně před
100 lety byly vánoční svátky krás-
né, ale víc než skromné. Tak jak
to nakreslil Josef Lada, malé
město, kde svítila jen okna miho-
tavě svíčkami. Ne všechna! Ti
méně majetní se přišli jen dívat,
zachumláni, ona vlňákem obtoče-
ná v těžké sukni, kterou vláčela
sněhem. Jen ty hvězdičky jiskřily,
jako to bude asi i za 100 let,
pokud tu velebnou nebeskou
klenbu nebudou rušit ohňostroje
doprovázené techno hlukem.

Možná napadne i sníh, který
v našem krásném městě umí
vykouzlit to bílé pohádkové ticho.
Laskavě třeba oblékne naše vzác-
né barokní sochy do bílých plášťů
a trochu zakryje i poškození. Je
pravda, že u nás netáhne hlas
zvonů po závěji. Takže asi těžko
vyjedou lehké saně tažené kočá-
rovými koni v postrojích plných
rolniček. Stalo se to naposledy
více než před půl stoletím, kdy
takto pohádkově za dětmi vyjel
Mikuláš se svým doprovodem -
děti i maminky byly nadšené.
Zase by měl tak přijít i za 100 let.
Už proto, že se ta krásná tradice
tak dlouho udržuje. Jsou sice ještě
jiné opravdu starodávné postavy.
Chodila například bílá laskavá
Barbora s košíkem ovoce, ale
i černá s metlou nazlobeně hudru-
jící. Nebo také celá v bílém Lucie,
hledající především ty zlobivé.
Pak Ambrož čekající u kostela,
ten měl spadeno především na
svobodné dívky. Ale viděl teď
někdo z vás děti se džbánem na
ledě? To už všechno odvál čas. To
byl vždy takový milý adventní
úvod k Vánocům. Dnes si žádná
nechystá výbavu a k tomu
tichounce nešeptá: „Toč se a vrč,
můj kolovrátku…“ Snad bude
stále to pěkné chystání stromku,

bez kterého by opravdu Vánoce
nebyly. Možná ve jménu ochrany
přírody to nebude voňavý smrček
ani borovice, co dlouho vydrží
i u topení, ani ta spanilá jedlička,
která se už teď vytratila. Asi bude
jen umělý skládací stromek -
nevadí, bez stromku by Vánoce
nebyly Vánocemi. Stejně tak by
neměl chybět kapr, nemusí být

právě z Třeboňska - a z něho pak
šupinky pod talíře svátečně pro-
střeného stolu - a několik do
peněženky, aby se v ní držely
peníze! A mnohé další zvyky
a obyčeje, ty se u nás ve městě
snad ani po létech nevytratí.
Alespoň některá dívka, ta stydli-
vá, půjde tajně zatřást bezem. Ani
teď už se asi neděje, aby na sídliš-
ti dívka házela střevícem přes
hlavu. Možná to zkusí se skořáp-
kami z ořechů, kam se dokolébají
s hořící svíčičkou, když na strom-

ku jsou jen elektrické. Ale i ty
s ozdobami vytváří tajuplno, na
které se o Vánocích čeká.
Opravdu asi málokde se lije
olovo, ze kterého ten s bujnou
fantazií předpoví co, ty druhé
čeká. Hodně starodávné, ale
i milé je krájení jablíčka. Co by
mohlo i v roce 100 být, je jmelí -
nejlépe přírodní. Pod tím se smí
políbit každá dívka i ta panensky
nesmělá - ta zkušená se na to asi
těší, kluci také, vždyť jsou Češi.
Mnozí by měli prožít Štědrý den
tak, aby večer viděli zlaté prasát-
ko, ale také, aby jim o Svatvečeru
chutnalo - aby nechutnalo, u nás
přece dobré jídlo připravit umíme
(i bez záhadných zahraničních
ingrediencí). Možná nemusí být
ani tolik dárků, ale sváteční stůl
celé Vánoce pěkně prostřen.

Co by mělo zůstat i do těch
vzdálených Vánoc, jsou naše krás-
né libozvučné koledy. Nejen
reprodukované, tiše třeba i nesmě-
le, anebo neuměle, ale s láskou
zazpívané. Určitě by k tomu
zpěvu byl stylový betlém. Někdo
má možná figurky pastýřů a ove-
ček u jesliček k zasazení do
mechu. Ale stejně působivý je
i ten česky zasněžený - ať už sta-
rodávný Alšův, nebo rozverný
Ladův, případně krásný staropraž-
ský Wenigův. My nepotřebujeme
ani Dědu Mráze ani Santa Clause,
ti jsou vzdáleni, připomínáni bez-
duchou reklamou zdůrazňovanou
někdy až nesmyslnými výkřiky,

Město Lysá nad Labem 
a římskokatolická farnost Vás srdečně zvou na
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Se začátkem listopadu začalo
nové volební období a v něm se ujalo
vedení města i nové zastupitelstvo,
obměněné z 1/3 po komunálních vol-
bách. Konalo se ustavující zasedání
zastupitelstva města a 3 jednání rady
města. S ohledem na redakční uzá-
věrku si informace z posledního jed-
nání přečtete až v příštím čísle.

Ustavující zasedání nového
zastupitelstva města se konalo
skoro symbolicky 1. 11. 2006. Bylo
výjimečné a proběhlo za většího
zájmu občanů, než tomu bývá obvy-
kle u „normálních“ zasedání. Účast
zvolených zastupitelů byla rovněž
příkladná, bylo přítomno všech 15
členů zastupitelstva. V souladu se
zákonem se ujal řízení nejstarší člen
zastupitelstva, dosavadní starosta pan
Václav Houštecký. Prvním bodem
programu bylo složení slibu člena
zastupitelstva. Tajemník přečetl text,
v němž člen zastupitelstva slibuje
věrnost České republice a zavazuje se
k řádnému výkonu funkce a dodržo-
vání Ústavy a zákonů ČR. Poté každý
z členů povstal, hlasitě pronesl „sli-
buji“ a podepsal listinu se zněním
slibu. Tím se mohli ujmout svého
mandátu.

Druhým bodem bylo určení ově-
řovatelů a volba návrhové komise. Ve
třetím bodu následovala volba staros-
ty, místostarosty a ostatních členů
rady města. Pan Mgr. Fajmon navrhl
tajnou volbu, což podpořil
i p. Dr. Šturm. Po schválení 3-členné
volební komise se přikročilo k návr-
hům na starostu. Jako první se
s návrhem přihlásil Mgr. Fajmon.
Poděkoval voličům za hlasy pro ODS
a poděkoval panu Houšteckému za
to, jak řídil město v uplynulém obdo-
bí. Dále oznámil, že společným kan-
didátem ODS, KDU-ČSL, Lyského
regionu a ČSSD na nového starostu je
pan Mgr. Jiří Havelka. Pan Havelka
zná město nejen jako občan, ale zná
i problémy města ze své funkce
vedoucího odboru správy majetku
Dalším vystupujícím byl
p. Ing. Firman, který krátce informo-
val o povolebním vyjednávání.
Sdělil, že MOP a Naše Lysá podpoří
demokraticky zvoleného starostu,
s nímž by měla přijít naděje na příliv
peněz. Do funkce starosty navrhl
pana Václava Houšteckého. Třetím
navrhovatelem byl p. Dr. Šturm,
který rovněž podpořil pana
Houšteckého za to, že udělal pořádný
kus práce, je demokrat, byl starostou
všech a především jako člověk má
velký lidský rozměr. Oba uchazeči
potvrdili souhlas s návrhem.
Následovalo defilé zastupitelů za
plentu, kde upravili své hlasovací
lístky a vhodili do urny. Poté volební
komise odešla a po chvíli napětí pan
Kolman jménem komise oznámil, že

novým starostou se stává pan
Mgr. Jiří Havelka, zvolený 9 hlasy.
Pan Houštecký obdržel 6 hlasů. Nově
zvolený starosta krátce poděkoval,
vystřídal odstupujícího starostu
v předsednickém křesle a ujal se dal-
šího řízení programu. Dále byla na
pořadu volba místostarosty. Navrženi
byli: paní Marcela Chloupková, pan
Václav Houštecký a pan Tomáš
Sedláček. Následovala stejná proce-
dura jako u volby starosty, po hlaso-
vání 8:6:1 se místostarostkou opět
stala paní Chloupková. Nyní následo-
val trochu překvapující návrh
p. Mgr. Fajmona na zřízení funkce 2.
uvolněného místostarosty. Proti
tomuto návrhu vystoupili Ing. Firman
a Dr. Šturm s poukazem na vysoké
náklady na tuto funkci, ale
Mgr. Fajmon zdůvodnil, že je to
rozumný krok, který se v konečném
výsledku městu vyplatí. Při hlasování
podpořilo 8 hlasů návrh pana
Fajmona, 6 bylo proti, 1 se zdržel. Do
funkce místostarosty byli navrženi
pánové Sedláček a Houštecký. Ten
návrh nepřijal, a tak se tajnou volbou
hlasovalo jen o prvním navrženém.
Přesvědčivými 12 hlasy se druhým
místostarostou stal pan Tomáš
Sedláček. Tím zbývalo do 5-členné
rady města zvolit 2 členy. Navrženi
byli pánové Ing.Vladislav Šťastný
a Milan Horvát. Ve společné tajné
volbě obdrželi 11 a 10 hlasů. V této
chvíli bylo již všechno jasné. Před
ukončením zasedání ještě pan staros-
ta veřejně poděkoval panu Horvátovi,
který 28. 10. 2006 převzal z rukou
prezidenta republiky státní vyzname-
nání. Pan Horvát řekl, že vyznamená-
ní ho zavazuje k další práci.
Vyznamenání dílem patří i městu
a jeho vedení, protože tam našel vždy
pochopení a podporu. Prostor pro
diskusi nevyužil žádný z přítomných
členů zastupitelstva ani z občanů,
a tak mohl nový pan starosta ještě
jednou poděkovat za důvěru a zase-
dání ukončil. 

20. jednání rady města se konalo
8. 11. 2006, mimořádně ve středu,
protože bylo třeba projednat některé
naléhavé věci. Rada města v novém
složení a v plném počtu projednala
ve svižném tempu deset bodů. Byl
schválen plán zimní údržby na sezo-
nu 2006/2007. Firma ASA nahradila
Remondis, ale rozsah a pořadí údržby
komunikací se nemění, stejně tak ani
cena pro město. Pro občany by se
nemělo rovněž nic měnit, a když, tak
k lepšímu, pokud se nový partner
města bude chtít „blýsknout“. Druhý
bod byl technického rázu, týkal se
nákupu kartotéky z dotace
Ministerstva vnitra. Zajímavým
a důležitým bodem bylo č. 3: jmeno-
vání oddávajících. Ze zákona toto
právo náleží panu starostovi, dalšími

pověřenými členy zastupitelstva jsou
místostarostové pí. Chloupková
a p. Sedláček a člen rady p. Horvát.
V bodu č. 4 byly schváleny termíny
jednání rady a zastupitelstva do
konce roku 2006. V dalším bodu byl
vedením odboru správy majetku
pověřen p. František Blažek; tajem-
ník vypíše výběrové řízení na obsa-
zení funkce vedoucího odboru. Bod
č.6 byl časově nejdelší, diskutovalo
se o komisích, které rada města zřizu-
je jako své iniciativní a poradní orgá-
ny. Bylo odsouhlaseno ustavení 7
komisí: kulturní a školská, bytová,
stavební, životního prostředí, sociál-
ně zdravotní, bezpečnostní, sportov-
ní. Volební strany mají možnost do 
9. 12. 2006 nominovat 1 člena a 1
náhradníka do každé zřizované komi-
se. Sedmý bod navrhl pan starosta:
rezignuje na své místo v redakční
radě Listů a navrhuje za nového člena
p. Jana Škorpila, studenta Právnické
fakulty UK. Další bod vyplynul ze
změn ve vedení města, což mění
i složení „Bezpečnostní rady obce“,
která je ustavena podle zákona o kri-
zovém řízení. V bodu č. 9 bylo zastu-
pitelstvu města doporučeno, aby sta-
rostu po dobu jeho nepřítomnosti
zastupoval p. Tomáš Sedláček.
Posledním bodem bylo schválení
proplacení části dovolené paní mís-
tostarostce. Závěrečná diskuse už
byla jen krátká, týkala se drobné
úpravy v jednacím řádu rady města,
dále že pokračují v činnosti oba osad-
ní výbory v Byšičkách a Dvorcích
a provozu úřadu v závěru roku (infor-
mace v samostatném článku).

21. jednání rady města se konalo
13. 11. 2006. Jednacích bodů bylo
tentokráte již dvacetšest. Prvním
bodem byla opakovaná žádost o přís-
pěvek na novoroční ohňostroj. Ani
nová rada návrh nepodpořila.
Výstaviště pořádá na ukončení
vánočních trhů vlastní ohňostroj,
a tak rada slíbila raději podpořit
ohňostroj na závěr lampiónového
průvodu, který by Empatie měla již
tradičně pořádat v listopadu 2007.
V bodu č. 2 rada schválila ocenění
p.Kamila Mrázka za 40 bezpříspěv-
kových odběrů krve, které bude pod-
pořeno předáním věcného daru na
prosincovém zasedání zastupitelstva.
Ve třetím bodu rada schválila příspě-
vek 5 tis. Kč šachovému klubu JOLY
Lysá n. L. na nákup digitálních
šachových hodin. Čtvrtý bod vyvolal
diskusi, protože p. Ročejdl, provozo-
vatel diskotéky Calypsso, požádal
o výjimku z obecně závazné vyhláš-
ky č. 3/2006, podle níž by musela
diskotéka skončit v pátek ve 23
hodin, respektive v 1 hodinu po
sobotní půlnoci. Po delší diskusi rada
města své povolení dala, ale jen do
28. 2. 2007, a tak provoz bude končit

o tradiční 4. hodině ranní. Ještě do
vánoc bude vedení města
s p. Ročejdlem jednat a upozorní ho
na nutnost dodržování dohodnutých
podmínek. V bodu č. 5 se změnil
provozovatel městského kina a letní-
ho kina - slečnu Nikolu Baranovou
vystřídá p.Aleš Kužílek. Ten byl jedi-
ným přihlášeným do výběrového
řízení a návštěvníci kina ho znají jako
partnera slečny Baranové, takže lze
předpokládat, že péče o kino zůstane
„v rodině“ a na stejně dobré úrovni.
Šestý bod se týkal výstavby vodo-
vodního řadu pro novou zástavbu
rodinných domků v Čechově ulici.
Rada nevyloučila spolupráci při
výstavbě vodovodu ani finanční podíl
města, ale hlavní aktivita se očekává
od zájemců-vlastníků stavebních par-
cel. Blok 17 bodů se týkal pozemko-
vých, bytových a nebytových záleži-
tostí, vcelku čtenářsky nezajímavých,
z nichž vybírám bod č. 14: převod
sídla PRIVUM do majetku města.
Zásluhou především bývalého staros-
ty se podařilo bezúplatně získat od
Ministerstva pro místní rozvoj budo-
vu č.p. 29 v účetní hodnotě 4,5
mil. Kč. Velmi důležité je to, že ve
smlouvě o převodu nejsou žádné
omezující podmínky, a tak se pro
další využití nabízí celá řada mož-
ností.V bodu č. 17 odstartoval prodej
pozemků v lokalitě Švermovy ulice
a rada doporučila prodej prvních 4
parcel přihlášeným zájemcům. Bod
s číslem 23 se znovu vrátil k budově
vedle radnice. V přední části budovy
nahradí bývalý bufet pobočka
Komerční banky. Boční část měla být
vyhrazena pro čajovnu, ale zájemce
od záměru ustoupil, a tak rada vybí-
rala z 5 nově přihlášených zájemců.
Po diskusi rada města zvolila nabídku
paní Blanky Fialové, která sem pře-
místí prodejnu domácích potřeb
z Masarykovy ulice. V předposled-
ním bodu se rada vrátila k usnesení
„staré“ rady z 9. 10. 2006, která
vyhradila celkem 8 parkovacích míst
pro zájemce z Masarykovy ulice
a Husova náměstí. Dopravní inspek-
torát Nymburk ve svém stanovisku
konstatoval, že uvedená místa by se
měla rezervovat pouze pro naléhavou
potřebu, např. pro vozidla občanů
zdravotně postižených. Proto rada
revokovala usnesení z 9. 10. a uložila
odboru správy majetku, aby navrhl
jiný způsob rezervace míst
v Masarykově ulici pro potřeby záso-
bování. Posledním jednacím bodem
byl zápis z Komise regenerace měst-
ské památkové zóny, který rada vzala
na vědomí. Závěrečná diskuse se
týkala především budoucího využití
objektu po firmě PRIVUM a přehle-
du kulturních a společenských akcí
ve městě v listopadu.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám předložil

velmi krátké zhodnocení činnosti
za dobu mého působení jako staros-
ty města.

Stavba obchvatu byla zdržena
odvoláním podaným Lysinem a je-
ho členy. Byla to nevhodná doba,
neboť financování v uvedený čas
přecházelo z Ministerstva dopravy
na Středočeský kraj. Ve spolupráci
s Vámi zorganizováním veřejné
manifestace a intervencemi u pos-
lanců Středočeského kraje a na
Mninisterstvo dopravy se nám
podařilo zajistit finanční prostředky
na první etapu obchvatu a její reali-
zaci ještě z peněz Ministerstva
dopravy. Věřím, že další etapa
obchvatu, kterou bude již financo-
vat Středočeský kraj, bude pokra-
čovat ve velmi krátké době. Máme
příslib od pana hejtmana, že do pěti
let bude celý obchvat uskutečněn.

Podařila se rekonstrukce krajské
silnice v ulici Poděbradova. Kde
jsme jako město financovali ukon-
čení silnice obrubníky a odvodnění
silnice. Provedli jsme výměnu eter-
nitového vodovodního potrubí,
doplnili kanalizační sběrač, nové
přípojky vody a kanalizace. V celé

ulici byly provedeny nové chodníky
ze zámkové dlažby a sadové úpra-
vy. Stavbu o půl roku zdržel opět
Lysin svým odvoláním a připravil
město téměř o půl milionu, neboť
zdržením v průběhu stavby došlo
ke změně DPH. Stavba města byla
financována z 13 milionů získaných
prodejem akcií ČEZ, které jsou již
dnes neobchodovatelné. (Podle
informací ve středisku cenných
papírů a informace u fy. Atlanta
nemají dnes již žádnou cenu.)

Podařilo se v ulici Sojovická,
(velmi frekventovaná) uložit do
země silové elektrorozvody, pro-
vést nové osvětlení a zřídit chodní-
ky ze zámkové dlažby.

Získali jsme dotaci 15,5 mil. Kč
od EU v rámci zajištění udržitelnos-
ti rozvoje regionu na provedení
komunikace z průmyslové zóny.
Udělená dotace je vázána svým
účelem a nedá se přesunout a použít
na cokoliv jiného. Průmyslová zóna
cca 15 ha se nachází za bývalou šle-
chtitelskou stanicí. Soukromí maji-
telé mají zájem pozemky 
prodat pro účel výstavby k podnika-
telským záměrům. Pozemky jsou
velice perspektivní pro výstavbu
průmyslu a město získá další pra-

covní příležitosti a možnost snížení
nezaměstnanosti a dosídlení města
dalšími občany. Velmi důležitým
prospěchem pro město ihned usku-
tečnitelným je odstranění těžké
nákladní dopravy z průmyslových
podniků, zejména Linde+Wiemann
a Unica, které používají silnici
v ulici Masarykova a náměstí M. J.
Husa, kde denně projíždí min. 60
těžkých nákladních návěsů. Po úpl-
ném vyhodnocení financování
zůstane ke splácení úvěru cca 7
mil.Kč v letech 2007-8. V roce
2001 zůstalo k splácení úvěru
z minulých let 21,850 mil., které
jsme splátkami z ročních rozpočtů
města v průběhu let 2001 až 2006
zaplatili. Jsou vyhotoveny projekty
k realizaci kanalizací ve městě
v hodnotě 120 mil.Kč. Žádáme
o dotaci již 3 roky. Věřím, že
v letošním roce se podaří zajistit
dotaci, aby byla výstavba zahájena.
Pro Vaši informaci uvádím, že
v centru města není splašková kana-
lizace, je tam pouze dešťová kanali-
zace, která je velmi stará, prosakují-
cí a velmi nebezpečná pro event.
poškození spodních pramenů vod.

V letech 2003-2006 bylo inve-
stováno: do oprav silnic, chodníků,

vpustí a přípojek cca 25 mil. Kč,
bydlení, oprav budov, osvětlení
a majetku města cca 24 mil. Kč,
vodního hospodářství, vodovodů
a kanalizací cca 47 mil. Kč, komu-
nikací (mimo průmyslové komuni-
kace) cca 55 mil. Kč, do budov
a majetku vzdělávání a škol cca 24
mil. Kč, do kamer. syst., radnice vč.
dotací cca 25 mil. Kč.

Jsem přesvědčen, že uvedené
peníze do investic byly účelné a pro
město potřebné.

Byla zajištěna pitná voda pro
město, byla zabezpečena rekon-
strukce radnice pro funkci úřadu se
státní správou v bezbariérovém
provedení. Bylo provedeno několik
kanalizačních větví v ulicích města
Lysé n. L., Litoli a odkanalizování
části Dvorců do čističky v Lysé
n. L. Byly provedeny opravy budov
v majetku města, osvětlení ulic,
odstranění vrchních vedení el. roz-
vodů a provedení kabeláží v Lysé
n. L., Litoli a Byšičkách.

Byly provedeny rekonstrukce
sociálních zařízení ve školách, nové
dlažby a podlahy. Bylo provedeno
zateplení a výměna oken na pavilo-
nu C Komenského a další drobné

Bývalý starosta města Lysé nad Labem hodnotí...

Nový zákon o sociálních službách ulehčí život lidem 
se sníženou soběstačností

Začátkem příštího roku začne
platit zákon o sociálních službách,
který je svým způsobem převrat-
ný. Zásadní změna se týká finan-
cování. Od l. ledna 2007 se sociál-
ní služby budou platit jiným způ-
sobem než dosud. Lidé se sníže-
nou soběstačností budou mít
nárok na finanční příspěvek na
péči, kterou si sami mohou vybrat
a každý se tak může rozhodnout,
zda si třeba zaplatí pečovatelku
nebo přispěje vlastní rodině.
Jedná se o dávku PŘÍSPĚVEK
NA PÉČI od 1. 1. 2007

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

Výše příspěvku je odvislá od
žadatelova věku (vyšší do osmnác-
ti let, v prvním roce života na něj
nárok není) a míry jeho závislosti
na pomoci jiné osoby (minimální,
lehká, středně těžká, těžká).

Při posuzování soběstačnosti
(resp. závislosti na péči jiné osoby)
se hodnotí úkony péče o domác-
nost (obstarávání potravin a běž-

ných předmětů, mytí nádobí, úklid,
péče o prádlo, péče o lůžko, obslu-
ha domácích spotřebičů a manipu-
lace s kohouty a vypínači) a zák-
ladní sociální aktivity (schopnost
komunikace, vyřizování osobních
věcí a nakládání s penězi, účast na
volnočasových a pracovních akti-
vitách a vzdělávání).

O udělení příspěvku na péči
rozhoduje obecní úřad obce s roz-
šířenou působností, případné
odvolání vyřizuje krajský úřad.
Řízení o udělení příspěvku se
skládá ze dvou částí - posouzení
zdravotního stavu žadatele a soci-
álního šetření.

Sociální šetření, jímž se zjišťuje
žadatelova schopnost samostatné-
ho života v přirozeném sociálním
prostředí z hlediska péče o vlastní
osobu, soběstačnosti a životních
a sociálních podmínek, provádí

sociální pracovník obecního
úřadu. Počítá se, že vyřídí čtyři sta
sociálních šetření za rok. Výsledek
sociálního šetření odešle obecní
úřad obce s rozšířenou působností
úřadu práce, který prozkoumá
zdravotní stav žadatele a určí stu-
peň jeho závislosti na péči jiné
osoby.

Posuzování stupně závislosti je
v kompetenci posudkového lékaře
úřadu práce. Zřízení jednotné
posudkové služby úřadů práce si
vyžádá delimitaci 90 funkčních
míst lékařů (z toho 85 míst na
úřady práce a 5 míst na MPSV)
a 30 funkčních referentských míst
z České správy sociálního zabez-
pečení a dále zajištění cca 980
smluvních lékařů pro úřady práce.
Na jednoho lékaře připadne jedna
třetina referentského místa k zajiš-
tění potřebné administrativy.

Celkem bude potřeba zpracovat
přibližně dvě stě čtyřicet pět tisíc
posudků ročně. Jejich úkolem
bude posuzování stupně závislosti
(příspěvek na péči), posuzování
zdravotního stavu pro účely
zaměstnanosti, státní soc. podpory
a sociální péče.

Celkové náklady na příspěvek
na péči odhadují navrhovatelé
zákona na devět miliard korun
ročně, k čemuž patří přidat výdaje
na změnu a zavedení celého systé-
mu a na platy sociálních pracovní-
ků, posudkových lékařů a admi-
nistrativy. 

Příjemce příspěvku jej musí
využít na zajištění potřebné pomo-
ci. Musí také do patnácti dnů od
přidělení příspěvku úřadu obce
s rozšířenou působností písemně
oznámit, kdo a jakým způsobem
mu pomoc poskytuje.

Občané kteří již v současné
době pobírají zvýšení důchodu
pro bezmocnost, nemusejí po 1. 1.
2007 podávat žádnou žádost, přís-
pěvek jim bude změněn automa-
ticky.

Tobiášová Květuše, vedoucí
odboru soc. a zdravotního

Výše příspěvku na péči (Kč měsíčně)

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

IV, úplná 11 000 11 000

Pokračování na str. 4
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Oznámení veřejnosti
Tímto oznámením informuji

veřejnost, že Městský úřad
a Městská knihovna v Lysé nad
Labem budou mít v závěru roku
omezený provoz. Městský úřad
bude uzavřen od pátku 22. 12.
2006 do následujícího pátku 29.
12. 2006. Důvodem je nařízené
čerpání dovolené. Toto opatření
bylo přijato s ohledem na stávající
právní úpravu, která umožňuje
převádět do dalšího roku pouze 5
dní nevyčerpané dovolené.
Uzavření úřadu se dotkne pouze

jediného úředního dne - středy
27.12.2006, v ostatních případech
se jedná o dny neúřední.

Městská knihovna bude mít
v pátek 22.12.2006 běžnou pro-
vozní dobu a mezi svátky bude
rovněž uzavřena. Jedinou výjim-
kou bude videopůjčovna, která
bude mít otevřeno ve středu
27.12.2006 podle běžné otevírací
doby, tj. 8-11 a 12-18 hodin.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

UPOZORNĚNÍ
Město Lysá n. L., odbor SM informuje občany o možnosti bez-

platného vyzvednutí posypového materiálu v zimním období 2006-
2007. Posypový materiál lze vyzvednout u firmy A.S.A. s.r.o.,
Čapkova 598, Lysá nad Labem, a to v pracovní dny v době od
8,00 - 10,00 hod., pro dojíždějící je stanoven každý pátek v týdnu
od 17,00 - 18,00 hod. Na nebezpečná a exponovaná místa je počítá-
na dávka 4 kg na osobu (nemovitost). Vyzvednutí mimo uvedené
hodiny lze pouze po dohodě na tel. 602 146 573.

Město Lysá n.L., odbor SM

Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,

v letošním roce proběhly
komunální volby, které vyhrála
ODS. Po náročných jednáních
se jí podařilo sestavit koalici slo-
ženou ze zástupců politických
stran ODS, ČSSD, KDU -ČSL,
sdružení Lysá 2010 a Lyský
region. Díky této dohodě, jsem
se na ustavujícím zasedání
zastupitelstva města stal staros-
tou města. V mém usílí o zlepšo-
vání podmínek pro život
v našem městě mi budou pomá-
hat dva místostarostové, a to
paní Marcela Chloupková
(ČSSD) a pan Tomáš Sedláček
(KDU - ČSL). Toto uspořádání
bylo zvoleno vzhledem ke stále
vzrůstající agendě vyplývající
z plnění úkolů obce třetího stup-
ně, intezivnější práce na získá-
vání dotací z různých veřejných
i soukromých zdrojů a v nepo-
slední řadě i pro zlepšení komu-
nikace s obcemi, které spadají
do působnosti naší obce třetího
stupně a mikroregionu.

V tomto předvánočním čase
Vás nebudu zatěžovat mnoha
detaily týkajících se věcí, které
chceme ve městě za příští čtyři
roky zlepšit. Konkrétní předsta-
vu i způsob jejich realizace
předložíme veřejnosti v progra-

movém prohlášení rady
města.Toto prohlášení bude zve-
řejněno v lednových Listech
a na iternetových stránkách
města www.mestolysa.cz., pře-
sto bych již teď rád uveřejnil
některé hlavní priority nového
vedení města. Za důležité pova-
žujeme zejména dobudování
východního obchvatu města
v trase navržené v územním
plánu, vybudování nového do-
mova pro seniory vedle základní
školy B. Hrozného na náměstí
B. Hrozného, rekonstrukci Hu-
sova náměstí a obnovu školních
a předškolních zařízení v majet-
ku města.

Doufám, že i Vy nám pomů-
žete, aby během příštích čtyř let
naše město vzkvétalo. Jakékoli
Vaše návrhy a připomínky jsou
vítany a vedení města je připra-
veno je využít ke zlepšení kvali-
ty života všech našich spoluob-
čanů. Rád bych na tomto místě
poděkoval všem občanům
a spolkům za jejich práci ve pro-
spěch města.

Závěrem mi dovolte, abych
Vám popřál úspěšně zvládnutý
předvánoční shon, klidné prožití
vánočních svátků a štastný nový
rok.

Mgr. Jiří Havelka, starosta

Poděkování
Při sčítání hlasů v říjnových komunálních volbách byly ve prospěch České

strany sociálně demokratické vhozeny do volebních schránek 4 353 hlasy. Za
slušný výsledek v celkovém hodnocení kandidujících stran a subjektů děkují
svým voličům všichni kandidující do zastupitelstva města.          

Marcela Chloupková

Všem spoluobčanům, našim příznivcům
děkujeme za podporu našeho volebního programu 

předloženého kandidáty MO KDU - ČSL
v komunálních volbách.

Za MO KDU - ČSL Lysá nad Labem - výbor

Poděkování
Jako obyvatel Sojovické ulice bych chtěl touto cestou poděkovat

Městu Lysá nad Labem, zejména bývalému vedení a odboru měst-
ského investora, za realizaci nového chodníku v ulici Sojovická.

Stanislav Svoboda

práce na školách a školských zaří-
zeních. Na škole B. Hrozného bylo
provedeno zajištění klenbového
stropu nad posledním podlažím.
Mimo oprav komunikací a chodní-
ků bylo provedeno od základů
několik nových silnic v ulicích
Lysé n. L. a Litoli. V roce 2004
bylo uskutečněno jednání ustano-
vené komise ohledně dalšího zámě-
ru s areálem Fruty a byl respekto-
ván návrh p. Mgr. Fajmona na eko-
nomicky nejvýhodnější postup. De-
molice s odklizením na náklady
města a následně nabídnutí k pro-
deji na bytovou zástavbu za předem
určených smluvních podmínek.
Demolice s odklizením je uskuteč-
něna. Předpokládám vysoký výnos
za prodej, který bude k dispozici
městu na výstavbu účelových sta-
veb v následujícím období.

Podařilo se zajistit prodej obec-
ních pozemků v Třešňovce. Měs-
tem byl zajištěn regulační plán
řešený pro celou zástavbu vč.
pozemků dalších soukromých
majitelů. Po několika jednáních se
nevyskytl zájem o zástavbu, kde by
se měli podílet majitelé soukro-
mých pozemků na financování
inženýrských sítí. Výstavba se
omezila pouze na lokalitu měst-
ských pozemků prodaných staveb-
níkům, kteří se finančně podíleli na
výstavbě inž. sítí. V součastné době
je v našem městě podle územního
plánu téměř 500 stavebních parcel
v několika lokalitách. Za současné-
ho daňového příjmu města není
možné financování do inženýr-
ských sítí pro jakoukoliv výstavbu
v nezastavěné části města.

K rozvoji města bych vás chtěl
informovat, že Středočeský KU

zajišťuje zpracování konečných
úprav projektu na nový Domov
důchodců a je předpoklad financo-
vání od Min. práce a sociálních
věcí. Město dává k dispozici dům
a pozemek pro tuto výstavbu.
Město Lysá n. L. získalo do svého
majetku bezplatně dům v hodnotě
4,6 mil.Kč v ulici ČSA užívaný
Privurn a předpokládá se rekon-
strukce na využití pro DPS. 

Vážení spoluobčané, po celou
dobu mé činnosti na Městském úřa-
dě jsem se podle svých schopností
a nejlepšího svědomí snažil co nej-
hospodárněji a nejúčelněji vynaklá-
dat finanční prostředky pro občany
a rozkvět našeho města. Samozřej-
mě není možné s omezenými pro-
středky zajistit všechno a ihned.
Omlouvám se všem, kterým se
nepodařilo splnit jejich přání.

Děkuji za shovívavost, spoluú-
čast a spolupráci všem občanům,
sdružením, společenským organi-
zacím a spolkům. Děkuji za pro-
spěšnou spolupráci členům rady
města a zastupitelům. 

V neposlední řadě chci poděko-
vat všem pracovníkům městského
úřadu, bez jejichž zájmu a součin-
nosti by nebylo možné docílit uve-
dené výsledky. Bylo to od Vás milé
a krásné. Vložte i nadále důvěru ve
vedení města a podpořte každou
užitečnou činnost vynaloženou pro
rozkvět našeho města!

V závěru roku 2006 Vám chci
popřát radostné Vánoce plné poho-
dy a do Nového roku 2007 Vám
přeji hodně štěstí a zdraví.

Ještě jednou děkuji s přáním
udržení klidu a míru v celém světě.

V listopadu 2006

Václav Houštecký

Bývalý starosta města Lysé nad Labem hodnotí...
Pokračování ze str. 3
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Blahopřejeme
Citát: „Ten, kdo žije pro druhé, má velké problémy, 
ale připadají mu malé. Ten, kdo žije pro sebe, 
má malé problémy, ale připadají mu velké.“     William Inge

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

v měsíci listopadu

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
paní Miloslava Jandusová

paní Marie Helmichová
paní Růžena Homolová

pan Ondrej Vreštiak
pan Ladislav Kavka

pan Josef Palouš

85 let
paní Jiřina Hálková

paní Marie Kárová
paní Marta Vašátová
paní Věra Koníčková

93 let
paní Božena Hemišová

94 let
pan František Veškrna

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

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

5.12. Zahájení výstavy obrazů Jaroslava Mokrého
18,00 hod v Muzeu B.Hrozného

7.12. KONCERT Radůzy 
ve 20,00 hod v kině na Husově náměstí

8.-10.12. Stříbrné trhy
Výstaviště

12.12. Vánoční koncert pedagogů ZUŠ
18,00 hod v Muzeu B.Hrozného

13.12. Kurz drátování
16,30 hod v Městské knihovně

15.12. Zimní setkání v zámeckém parku
17,00 hod u kavárny Domova důchodců

15.-17.12. Zlaté trhy
Výstaviště

17.12. Vánoční koncert-Hasičská dechová hudba 
Lysá n. L.
17,30 hod v kostele sv.Jana Křtitele

18.12. Vánoční zdobení perníčků
16,00 hod v Městské knihovně

24.12. Vánoční zpívání a živý betlém
13,30 hod v kostele sv.Jana Křtitele

26.12. Vánoční koncert-Dechový oktet
16,00 hod v kostele sv.Jana Křtitele

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

10.1. Kurz drátování
16,30 hod v Městské knihovně

15.1. Tvořivé odpoledne
16,00 hod v Městské knihovně

24.1. Kurz drátování
16,30 hod v Městské knihovně

29.1. Tvořivé odpoledne
16,00 hod v Městské knihovně

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

na www.otomtoje.cz.

KINO, DVD PŮJČOVNA,
CAFÉ BAR

HOGO FOGO
PROGRAM PROSINEC

Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem
www.hogo.cz, tel.: 325551496

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

DVD PŮJČOVNA
vracení DVD každý den do 20 hod.

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

P R O S I N E C

Čt. 7.12. 20:00
Radůza - koncert

Vstupné 160 Kč - předprodej, 190 Kč na
místě (předprodej zahájen na baru kina)

Ne. 10.12. 15:00
Mravenčí polepšovna

- PRO DĚTI

So 16.12. 19:30
Rock podvraťáků

Ne 17.12. 15:00
V tom domě straší

- PRO DĚTI

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

Změna programu vyhrazena

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 2. listopadu 2006
Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

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

Romana Nováková,
odbor kultury

Michal Červený
Veronika Kusá

Barbora Pavlíčková
Vojtěch Šaroch
Anna Čejková

Denisa Krausová
Matěj Rychtařík

Martin Šípek
Matěj Zdvořilý
Eliška Černá

Kateřina Hodková
Barbora Juhászová

Denis Prach

Spolek rodáků a přátel města Lysé nad Labem 
spolu s odborem kultury MěÚ v Lysé nad Labem

a Domov na Zámku v Lysé nad Labem

pořádají dne 15. 12. 2006 v 17 hodin
u kavárny Domova důchodců

Zimní setkání v zámeckém parku
Program:

● krátké setkání s hrabětem Šporkem ● trochu z historie zámeckého
parku ● zajímavé povídání o nově restaurovaných sochách 

● informace o průběhu sbírky na rekonstrukci soch ● občerstvení

Srdečně zvou organizátoři

Zveme Vás do kostela v Lysé n. L. na 

VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje Hasičská dechová hudba Lysá n. L. se svými

sólisty a hosty za řízení Miroslava Císaře

D a t u m :  1 7 . 1 2 . 2 0 0 6    Z a č á t e k  v  1 7 , 3 0  h o d .
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Beletrie pro dospělé
Ostrov divokých snů - J. Deveraux,

Malá zemětřesení - J. Weinerová,
Zázrak - D. Steel, Hříšné město -
S. Saylor, Říjnová země - R. Bradbury,
Černý pes - S. Booth, Předčasný
pohřeb - L. Fairsteinová, Na konci duhy
- D. Garlock, Záhady mozaiky - G.
Leoni, Americké krásky - C. D. Payne 

Naučná lit. pro dospělé
Zahradní ploty a zdi, Malé dřevěné

stavby v zahradě, Archeologický atlas,
Staroslovanské hrady, Mezi tiárou
a orlicí - příběh krále Vratislava I. -
V. Vondruška, Záhady české minulosti -
P. Toufar, Sýry - druhy a recepty, Jiří

z Poděbrad - J. Frais, V rytmu tance - L.
Wainwright, Čarujeme se zeleninou -
L. Procházka 

Beletrie pro děti
Štaflík a Špagetka - A. a J. Mun-

kovi, Ferda Mravenec, Asterix XIII -
XVI - R. Goscinny, Pošťák Pat,
Vodnické pověsti - I. Hoňková, Divka
dvou světů - P. Bottero, Děsivá literatu-
ra: Pohádky - M. Coleman

Naučná lit. pro děti
Karel IV. - A. Ježková, T. G.

Masaryk - R. Fučíková, Ozdobné bale-
ní dárků pro děti, Tvoříme z přírodních
materiálů

DVD 
Napětí: Peklo, Syriana, Kořeny mafie,
Šifra mistra Leonarda, Stíny minulosti,
Firewall
Horor: Mlha
Komedie: Prime, Rafťáci, Jak se krotí

krokodýli, Všechno nejlepší!
Sci-fi: X-Men - Poslední vzdor, V jako
vendeta
Ostatní: Zkrocená hora
Pro děti: Kouzelná chůva Nanny
McPhee, Doba ledová 2, Za plotem

Nové videokazety ve videopůjčovně

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo náměstí 23 (budova MěÚ - přízemí),
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 255,

e-mail: info@knihovnalysa.cz; http//www.knihovnalysa.cz

Vás zve na

Kurz drátování
Kurzy se konají ve středu 10. a 24. ledna 2007

od 16.30 hodin.

Cena kurzu včetně materiálu je 40,- Kč
Pokud máte možnost, přineste si malé štípací 

a tvarovací kleště.

Kurz vyrábění pod vedením Míši Baštecké

Tvořivé odpoledne
Kurzy se konají v pondělí 15. a 29. ledna 2007

od 16.00 hodin.

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

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

Besedu s paní PaedDr. Marií Kořínkovou

na téma:
Toulky českou minulostí

- Přemysl I. 
Otakar a Václav I.

Beseda se koná v úterý 2. ledna 2007 v 16.30 hodin

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

11

22

33

Spolek pro rozvoj města Lysá nad Labem pořádá 
v pondělí 11. prosince 2006 od 18 hodin v restauraci Gurmán 

v pořadí druhou veřejnou besedu na téma

ÚPRAVA HUSOVA NÁMĚSTÍ 
V LYSÉ NAD LABEM

Autorka řešení bude prezentovat své návrhy občanům Lysé n. L. 
k diskusi. Chcete-li ovlivnit budoucí podobu 

centrálního náměstí, máte-li vlastní představu nebo chcete-li 
být pouze informováni, jste vítáni.

Vánoce jsou křesťanské svát-
ky, které před pár staletími hlu-
boce pronikly do všech domovů
cestou mnoha lidových zvyků,
vyjadřujících často velmi vhod-
ně jejich obsah. Je dobře, že se
ani v době totality nepodařilo
najít vhodnou náhražku. Stejně
jako dříve Děda Mráz suploval
nepřítomného Mikuláše pouze
na besídkách, ani dnes sebelepší
Santa Klaus Ježíška nenahradí.
Ale každá věc, která ztratí svou
duši ztrácí životaschopnost.
Také si přeci nepřejete, aby
Vánoce byly chápány pouze jako
doba velkých výdělků obchodní-
ků spojená s nákupní horečkou.
Všichni si vzpomínáme na
pěkné, i když někdy třeba ne až
tak veselé (to když třeba od svíč-
ky či prskavky na vánočním
stromečku začalo "přihořívat"
nebo uvízla v krku kost z kapří-
ka), zážitky z doby, kdy byl
domov provoněn jehličím, voněl
purpurou na plotně či zapáleným
františkem. Snažíme se, aby
i naše děti (u někoho již vnouča-
ta) měly na Vánoce hezké vzpo-
mínky. 

Ale přesto si myslím, že se
kouzelná atmosféra Vánoc
v mnoha rodinách vytrácí.
Pokusme se dát znovu Vánocům

duši! Vánoce jsou svátky hodnot.
Dát Vánocům duši znamená
nenechat za sebe hovořit pouze
dárky hmotné, i když mohou být
vyjádřením velké lásky. Ale
darovat srdce, umět se zastavit,
umět darovat úsměv, vlídně
pohovořit, povzbudit, pochválit,
poděkovat, utěšit,… Hledejme
cestu klidu, míru, přátelství, ze
které nikdy nesejdeme, a když,
tak je nakrátko, protože si uvě-
domíme, jaké hodnoty dávají
smysl životu. Objevujme „ne-
koupené“ vánoční dárky pro
druhé. 

Nashledanou s Vámi všemi na
tradičním koncertě nejen vánoč-
ních melodií s hasičskou de-
chovkou v kostele sv. J. Křtitele
nebo u živého Betléma a zpívání
s dětmi na Štědrý den v kostele
sv. J. Křtitele nebo na svatoště-
pánském koncertě tamtéž nebo
na některé z mnoha dalších akcí
adventního času. Vy mladší,
pokud máte doma předškoláky
či mladší školáky, udělejte si,
prosím, čas na besídky, vystou-
pení, výstavky, kde jsou zastou-
peny Vaše děti. Možná, že obje-
víte mnoho dárků, na které ani
peníze nebudete potřebovat.
Šťastné Vánoce Vám všem!

Marcela Chloupková

Vy sladké svátky vánoční…

Vánoční zdobení perníčků,
které se koná v pondělí 18. prosince 2006

od 16.00 hodin.
Cena kurzu včetně materiálu je 50,- Kč

Všichni jste srdečně zváni!

44
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Ó VÁNOCE - VÁNOCE 2100

doprovázeny křiklavou karikatu-
rou - tím je naším krásným čes-
kým Vánocům ubližováno.

Generace našich předků proži-
la dvě strašné světové války -
jednu horší než druhou. A přece
i v bídě potravinových lístků
Vánoce zůstaly, naopak lidé jimi
byli posíleni ve víře. První světo-
vá válka byla krutá, vojáci z obou
stran stáli proti sobě na dohled
v zákopech. Ale Vánoce si nedali
vzít. Byli nepřátelé, ale dohovoři-
li se tak, že se o svátcích nestříle-

lo. Dokonce si brumendem tiše
zazpívali… Stile Nacht a z druhé
strany Tichá noc… kéž by všech-
ny příští noci byly tiché, posvátné
se vzájemnou úctou.

Ne až za sto let, teď bychom to
měli zkusit. Hlavy sklonit, ruce si
podat, s pokorou a pravdivě přát
druhému, ale nejen k Vánocům do
všech dalších dnů - aby ti v roce
2100 o nás mohli říkat, jací jsme
byli skromní a rozumní. Že jsme
věděli, jak důležitý je pro nás
i pro příští „Pokoj lidem dobré
vůle“. šonda

VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ VÁS ZVEME

17. 12. od 9,00 bohoslužby - dětská vánoční slavnost a vystoupení
pěveckého sboru (kostel)

24. 12. od 9,00 bohoslužby (kostel)
25. 12. od 9,00 bohoslužby s vysluhováním večeře Páně (kostel)

od 14,00 bohoslužby v Čelákovicích s večeří Páně (modli-
tebna ve Vašátkově ul.)

26. 12. od 9,00 bohoslužby, káže Mgr. Jan Roskovec Th.D. (kostel)
31. 12. od 9,00 bohoslužby (sborový dům)

1. 1. od 9,00 bohoslužby s vysluhováním večeře Páně (sborový
dům)

V š e c h n y  s h ro m a ž ď o v ac í  p ro s t o r y  j s o u  v y t á p ě n y.Základní umělecká škola 
Františka Antonína Šporka Vás srdečně

zve na vánoční nadílku koncertů a výstav

5.12. Koncert JazzOrchestra v 18.00 hod. 
v sále kina Hogo Fogo

11.12. Zahájení výstavy prací žáků výtvarného oboru 
v Galerii ve sklepě 
- výstava potrvá do 21.12.2006, souběžně budou
vystaveny práce žáků VO z pobočky v Kostomlatech
nad Labem v ZŠ Kostomlaty

11.12. Vánoční koncert žáků z pobočky v Kostomlatech 
nad Labem v 17.00 hod. v hudebním sálku 
ZŠ Kostomlaty nad Labem

12.12. Koncert učitelů na závěr celoročního projektu 
k 250. výročí narození W. A. Mozarta 
v Muzeu Bedřicha Hrozného v 19.00 hod. 

13.12. Vánoční vystoupení dětí ze Studia Šikulka
v 16.30 v sále ZUŠ

14.12. Vánoční žákovský koncert v 17.00 hod. v sále ZUŠ
18.12. Vánoční koncert žáků z pobočky v Milovicích v 17.00

hod. v učebně v Milovicích
19.12. Muzikál Scrooge na motivy vánoční koledy

Ch.Dickense - představení pro MŠ v sále kina Hogo
Fogo - účinkují děti z pěveckého, literárně-dramatické-
ho a tanečního oddělení a pěvecký sbor Hudební
nauky
Muzikál Scrooge - představení pro veřejnost v sále
kina Hogo Fogo v 18.00 hod.

20.12. Slavnostní vánoční koncert v sále kina Hogo Fogo 
v 18.00 hod. - vystoupí žákyně tanečního oboru,
komorní soubory a sólisté

Dne 5. prosince 2006 v 18.00 se v muzeu uskuteční 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY OBRAZŮ 
pana Jaroslava Mokrého. 

Výstava nese název: „Vlakem s paletou“. 
Hudebně vernisáž doprovodí žáci ZUŠ F. A. Šporka

Dne 12. prosince v 18.00 se v muzeu uskuteční 

„VÁNOČNÍ KONCERT“.
Účinkujícími budou členové pedagogického sboru 

ZUŠ F. A. Šporka. 

Všichni  js te  srdečně zváni.

ŠTĚDROVEČERNÍ BOHOSLUŽBY
Římskokatolická farnost v Lysá nad Labem pro Vás u příležitosti

Štědrého dne připravila tradiční bohoslužby:

15.30 - Dětská bohoslužba v kostele sv. Bartoloměje v Kostomlatech
22.00 - Vigilie slavnosti v kostele sv. Kateřiny v Milovicích
24.00 - půlnoční mše v kostele Narození sv. Jana Křtitele 

v Lysé nad Labem

1. svátek vánoční 25. 12. - Boží hod vánoční
9.30 - mše v kostele Narození sv. Jana Křtitele Lysá nad Labem

2. svátek vánoční 26. 12.
10.00 - mše v kostele Narození sv. Jana Křtitele

K r á s n é  a  p o ž e h n a n é  V á n o c e  v š e m .

Č e s k o b r a t r s k á  c í r k e v  e v a n g e l ic k á

Římskokatolická 
farnost

a Farní charita
zve děti i dospělé na

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
a ŽIVÝ BETLÉM
24. 12. 2006 ve 13.30 hodin

v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem

Zpívat budou děti Základní školy v Litoli

a Základní školy B. Hrozného

Pokračování ze str. 1
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Axis4 - Pomocná
ruka podnikatelům

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Když jsme před dvěma lety
začínali s mezinárodním projek-
tem "Regionální identita - evrop-
ská identita", čekalo nás mnoho
práce. Dnes už máme velkou vět-
šinu za sebou. Závěrečný rok pro-
jektu přišel velice rychle. Teď už
se blížíme ke konci. 

13. - 16. 11. 2006 probíhal prv-
ní projektový týden našeho závě-
rečného úsilí. Věděli jsme, že nás
čeká spousta práce, i přesto nás
týden dokázal překvapit.

V pondělí 13. 11. 2006 jsme se
společně dívali na video, které
jsme pořídili na setkání všech
zúčastněných škol v německém
Radebergu. Poté přišlo překvapu-
jící oznámení: „Budeme točit film
na téma evropská identita.“

Začali jsme tím, že jsme si řekli
výtky k videu. Například museli
jsme se dlouho dívat na jedno
a totéž, rušivé elementy překrýva-
ly zvuk a vůbec film měl spoustu
dalších nedostatků, kterým se
musíme vyhnout. 

Rozdělili jsme se do tří skupin
pro snadnější a rychlejší spoluprá-
ci. Museli jsme vytvořit sehraný
a dobře pracující tým. Každý tým
si zvolil svého vedoucího. Čeká
nás nejtěžší zkouška, kterou nám
projekt připravil, neboť ze tří filmů
nás jen jeden pojede reprezentovat
do Skotska. Který to bude? To se
rozhodne až po natočení filmů,
které proběhne v březnu roku
2007. 

Úterý 14. 11. 2006. Vzpamato-
vali jsme se z pondělního překva-
pení a plni nové energie jsme se po
hlavě vrhli do práce. Už víme, co
nás čeká, ale jak napsat dobrý scé-
nář? Ještě štěstí, že máme k dispo-
zici internet. Nejdůležitější infor-
mace jsme si dohledali. Ale jak se
vyhnout problémům se zvukem
a dalším nechtěným chybám? Na
to nám přišel odpovědět pan Václav
Špaček, ředitel regionální televize
Port. Odradil nás? Naopak, posílil
naše odhodlání. Rozpracovali jsme
filmovou povídku a v hlavě si srov-

návali formát scénáře. 
Středa 15. 11. 2006. Dokončili

jsme filmovou povídku a rozpra-
covali scénář. Zjistili jsme, že to
opravdu není jednoduché. A bude
hůř. Teď už víme, co má kdo za

roli a doufáme, že se při natáčení
hodně nasmějeme. Tím bychom
spojili příjemné s užitečným. 

Čtvrtek 16. 11. 2006. Detailně
jsme rozpracovali scénář. Na nic
se nesmí zapomenout, proto jsme
se všichni velice soustředili. Byla
to poslední šance, kdy jsme mohli
udělat radikální změny. Po dokon-
čení scénáře jsme si s radostí zku-
sili zahrát to, co jsme si napsali.
Už chybělo jen napsat závěrečné

shrnutí, které jsme následně posla-
li partnerským školám, tisku a vlo-
žili do kroniky.

Tento týden byl plný neuvěři-
telných zvratů, nápadů a stopro-
centního nasazení. Každý přiložil
ruku k dílu a může být spokojen
s prací, kterou vykonal. 

„Ve skupině jsme se vždycky
dohodli, i když proběhlo pár
výměn názorů. Ale to přeci musí
být. Vypracovat scénář bylo složi-
té, ale přesto zábavné. Líbí se mi
že touto formou ukážeme ostat-
ním naší identitu. Na natáčení se
opravdu těším, věřím že se poba-
víme,“ řekl jeden z účastníků.
Paní profesorka Alena Šmídová se
k práci svých studentů vyjádřila
takto: „Letos jsou všichni studenti
aktivní, a to je výborné. Film je
velice zajímavá myšlenka. Mám
sice lehké obavy, ale přesto věřím,
že to naši studenti zvládnou.“

Jana Kerdová, Kristýna
Svobodová, studentky OA 

v Lysé nad Labem

Malý Hollywood na Obchodní akademii 
v Lysé nad LabemO
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Děti z Mašinky děkují
Delší dobu se mateřská škola

Mašinka snažila zkvalitnit pitný
režim svých dětí.

K jednomu akvabaru jsme
potřebovali zajistit dva další do
zbylých tříd. Zkusili jsme kontak-
tovat firmu Mountfield a zároveň
oslovili obchodního ředitele lyské
provozovny firmy S.M.V. s.r.o.
pana Františka Vodičku. Byli jsme
velmi překvapeni, když po osobní
návštěvě pana ředitele v naší škol-
ce se druhý den objevil v Mašince
opět a přivezl jako dar dva nové

akvabary pro naše děti. V přátel-
ském rozhovoru nabídl pan ředitel
školce možnost dalšího sponzoro-
vání a spolupráce. Z jeho vstřícné-
ho jednání jsme byli potěšeni,
a tak volíme alespoň tento veřejný
dík jako malou splátku poctivému
podnikateli. Uvažujeme o vhod-
ném místě v prostorách školky,
kam umístíme heslo pitného reži-
mu v naší MŠ: „My jsme čilí jak
rybičky, pijem vodu od Vodič-
ky.“

Š. Stehnová, učitelka MŠ
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Polabské variace

Nejen televizí a počítači
živ je člověk

Když člověk dělá v kulturní
branži nějaký ten pátek, není tak
náročný ke kvantitě posluchačů
a diváků v případě, že pořádá akce
na hony vzdálené dnešnímu zko-
mercionalizovanému trendu. O to
víc je pak potěšen, když lidi v hoj-
ném počtu na takovýto druh kultu-
ry přijdou. 

Tak to v tom dobrém slova
smyslu „postihlo“ cyklus kultur-
ních, vzdělávacích a poznávacích
akcí, které pod společným názvem
Polabské variace v našem městě
a okolí probíhaly od září do listo-
padu. Ty první letošní měly v pod-
titulu „Pocta Přemyslovcům“, od
jejichž vymření po meči v tomto
roce uplynulo 700 let.

Barokní skvost přilákal
davy lidí 

Třetí zářijový víkend patřil zre-
konstruovanému baroknímu skvo-
stu - kostelu Narození sv. Jana
Křtitele, na jehož nový kabát se
během Dnů evropského dědictví
přišlo a přijelo podívat více než
1000 lidí. Dva dny plné hudby,
zajímavého a poučného slova
a vzácných archiválií přilákaly
nejen dospělé, ale i děti. Pro fyzic-
ky zdatnější byla pak zpřístupněna
i zvonice, která naskytla možnost
shlédnout na naše krásné město
a okolí. Těm více zvídavým byla
určena beseda s profesorem
Pavlem Preissem, uznávaným
znalcem baroka a Šporka zvlášť,
a Richardem Bieglem, který
seznámil se stavebním vývojem

kostela. Součástí víkendu
bylo i představení varhan
Janem Mikuškem a knihy
„Moderní architektura
středních Čech - 100
staveb“, nechybí v ní ani
litolská Králičkova vila.
Dny evropského dědictví
zakončil koncert árií
z Mozartovy Figarovy svat-
by v podání Dechového
oktetu a zpěvačky Ladislavy
Šindelkové.

Jeden koncert
nestačil 

Loučemi osvětlená cesta
čekala v sobotu 7. října na
tři stovky posluchačů, kteří
vážili cestu na Čihadla, kde
se v Čínském salonku na
zámečku Bon Repos mohli
spolu se souborem Ritor-

nello toulat šporkovskými žánry.

„Je to fantastické, že Bon Repos
žije, jsem rád, že se zde takové
akce pořádají,“ řekl na adresu
koncertů majitel zámečku Charles
Butler. Původně se měl konat kon-
cert pouze jeden, avšak zájem
veřejnosti „donutil“ pořadatele
i účinkující připravit nakonec kon-
certy dva.

Lípy posvětil kardinál
Vlk 

Asi nejvíce očekávanou akcí
pro všechny, kteří se na Variacích
podíleli, byla slavnostní výsadba
památných lip, která proběhla 28.
října. Lípy totiž přijel posvětit
český katolický primas, kardinál
Miloslav Vlk. „Udělalo nám
samozřejmě velkou radost, že
Jeho Eminence vážila cestu do

Lysé a navíc v den státního svátku.
Z jeho přístupu k vlastní výsadbě
a lidem bylo patrné, že mu takové-
to akce nejsou nepříjemné.
Ostatně to potvrdila i jeho slova
o kořenech, domovu a sdílení spo-
lečné radosti,“ svěřil se se svými
pocity z návštěvy hlavy české
katolické církve hlavní pořadatel
Polabských variací Stanislav
Svoboda. Lip bylo vysazeno cel-
kem pět a všechny symbolizovaly
české královny nějakým způso-
bem spjaté s Přemyslovci. Jednu
z nich zastupovala i ředitelka lyské
knihovny Václava Šolcová, která
mimochodem také nestojí stranou,
když jde o to s něčím pomoci.
A co že své lípě popřála? „Přeji
této lípě, aby rostla a sílila, aby si
jednou pod její košatou korunu
chodily děti našich dětí číst kníž-
ky.“ A možná, že za několik stole-
tí, až lípy budou krásnými silnými
stromy, si naši potomci, kteří si už

na rozdíl od nás snad budou příro-
dy vážit, řeknou, že Homo sapiens
přelomu tisíciletí nebyl až tak

úplně zkažený,
když si vzal za
své uchovat zeleň
i dalším genera-
cím. Výsadba lip
přilákala téměř
dvě stovky lidí.
A v prosluněném
odpoledni kromě
slunce hřála kardinálova slova,
hudba žáků místní „lidušky“ i vý-
borný čaj z rukou Jarušky Labu-
tové.

První Polabské variace se bez-
pochyby povedly a během dvou
měsíců „oživily“ výjimečné histo-
rické objekty, ale například i pro-
story místní knihovny při besedě
Stromy královské a při autobuso-
vém výletu nezapomněly na krásu
památného Řípu.

S cyklem pomohla řada lidí
a asi by to byl dlouhý seznam. Za
všechny tedy díky alespoň výtvar-
níkovi Honzovi Severovi, který

pro nás udělal krásné
logo Variací. Ty ožily
díky více než patnácti
stovkám posluchačů
a diváků, bez nichž by
podpora Města Lysé
nad Labem a Středo-
českého kraje přišla
vniveč. Bez nichž by
i pochopení, vstříc-
nost a následující
slova pana faráře
Porochnavce k Polab-
ským variacím neměly
takovou váhu: „Je to
především otevřenost
a nenásilná nabídka
oázy kultury, tedy
pookřání v době sho-
nu a uspěchanosti.“
K tomu není co dodat.
A možná přece něco -

přípravy Polabských variací 2007
jsou v plném proudu. 

Jana Křížová (jzk)

Koncert na Čihadlech

Slavnostní výsadba lip

Beseda Stromy Královské
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O Plesu pro hraběte Šporka
Spolek rodáků se rozhodl koruno-

vat letošní desáté výročí založení
svého sdružení a zároveň Slavností
hraběte Šporka plesem. Lysá pro tako-
vou příležitost zná jen jedno prostředí
- Výstaviště. Zvládnout halu prostoro-
vě není snadný oříšek. Přesto jsme se
do toho pustili.

Stanovili jsme položky nákladů,
abychom určili solidní cenu vstupen-
ky. Akci jsme naplánovali nevýděleč-
ně. V případě vyššího zájmu jsme
mínili rozšířit nabídku o další položky,
a to se skutečně stalo: navíc jsme
podali uvítací sekt a zajistili další stří-
dající kapelu. Na druhé straně nesmě-
lo dojít ke ztrátě, nebyly na ni pro-
středky.

Jaké byly položky nákladů:
1) Programové - ideou programu se

stalo setkání kultur 18. a 21. století. Za
Šporkovu dobu jsme představili muzi-
kanty a tanečníky souboru Dykyta
a operní duo ušlechtilých hlasů
Libušky Myřátské a Josefa Moravce.
Naši dobu reprezentovali Jazz
Orchestra při ZUŠ vedený Vítem
Andrštem, dva páry svěřenců mistrů
světa v akrobatickém rock’n’rollu
a Divadlo hudby z Nymburka.

2) Pohoštění - protože jsou známy
slabiny občerstvení při plesech, vyjed-
nali jsme se správou Výstaviště podání
husí v režii plesu. Bylo nám to umož-
něno s podmínkou vlastní přípravy,
talířů, příborů a odmytí mimo budovu.
Prostě bez spotřeby vody a proudu.
Díky kuchařům školní jídelny Eurest,
především vedoucí paní Stehlíkové, se
nám blesková organizace výdeje ze
čtyř stánků povedla. Velkou práci
odvedli při obsluze i nymburští muzi-
káloví divadelníci. Třetina hostů se

může vyjádřit kriticky k tomu, že jejich
porce neměla „držátko“. Husa měla
3,20 kg a dělila se na šest dílů.
Spekulovali jsme o nákupu pouhých
stehen, ale hned by porce stála takřka
dvakrát tolik.

3) Ostatní příprava - upravit přija-
telně halu pro společenskou akci je
pěkná fuška! Kromě jeviště byl sál
předán holý jak protestantský svatostá-

nek. Na jeho zlidštěni našli recept už
pořadatelé městských plesů, členové
tanečního kroužku, zavěšením osmi-
metrového kruhu pod strop dle návrhu
arch. Čecha. I nám jej pomohli instalo-
vat a nebyla to vůbec jednoduchá
práce. 

Nepředstavitelný entuziazmus pak
předvedly při aranžování dvě dámy:
paní Jakubalová a z prodejny
RomanTik paní Tichá! Zdobily po dva
dny kruh z pojízdné plošiny a nejen ten
kruh. Bohatou květinovou výzdobu
jeviště zapůjčil přerovský ing. Červin-
ka a stylovými zápůjčkami předmětů
se proměnily čtyři kiosky pro vydání
husí krojovanými kuchařkami
a kuchařem v dekorativní myslivecké,
rybářské, pekařské a staročeské stánky.

Věci velice prospěla velkorysost
pana Kolmana poskytnutím náročné
dopravy zdarma. A tak po třech dnech
práce a pomoci několika členů Spolku
mohl konečný „načinčaný“ sál dne 11.
listopadu přivítat své návštěvníky.

Program uváděli rutinně pánové
Průcha a Jirousek (hofmistr Seemann)
podle scénáře. Jazz Orchestra hrál bri-
lantně, Dykyta odvedla svoji příjem-

nou lidovou
tradici, při 
rock’n’rollu se
nám svíraly
útroby při
pomyšlení, že
tanečníci neza-
chytí své part-
nerky ve výho-
zech; Nym-
buráci v podo-
bě školní vý-
pravy měli
hezký vstup
i zpívání. 

A když zbytky porcí zmizely se stolů,
mohl se konečně zaplnit parket při
hudbě Evergreen kvartetu a střídající
skupiny Taurus. Ale ještě malé zdrže-
ní: Spolek odměňuje své zasloužilé.
Starosta Mgr. Havelka s předsedkyní
Spolku dr. Papáčkovou předávají kopie
Šporkových hubertských medailí čty-
řem činovníkům, kteří se nejvíce na
práci a idejích podíleli. Nápad poříze-
ní medailí a jeho realizace se zrodila
u pana Petra Kavky. Děkujeme!

Tento popis akce by dýchal uspoko-
jením, ale...!

ALE! Deset dní před plesem jsme
zjistili velice zásadní nedorozumění.
Chtěli jsme si telefonicky ověřit u obs-
luhy Lázně Poděbrady, která má
občerstvení celoročně na Výstavišti

propachtováno, technické detaily jejich
účasti. Nikdo je o našem plesu nein-
formoval. Další čtyři dny jsme Lázně
urgovali, ale kvůli jejich vytíženosti
byla obsluha odmítnuta. Provozování
občerstvení jinou firmou podmiňovalo
Výstaviště pronájmem, jehož výše
odradila všechny renomované caterin-
gové firmy. I když došlo k jistému sní-
žení nemírného požadavku, jediná
firma občerstvení vzala na sebe, ovšem
za nepředstavitelných podmínek pro
nás v oblasti podílu na pronájmu a na
materiálovém vybavení. Nakonec jsme
si museli prostřít sál půjčenými ubrusy
my. Dopadlo to, jak dopadlo.
Neprofesionální obsluha v menším
počtu než bylo přislíbeno a přišli jsme
také o spoustu skla. Umíme sjednat
kvalitní obsluhu, ale ne za stávajících
podmínek s vyrovnaným rozpočtem.
Na pronájem jsme prostě neměli!

Takže, jaký byl Ples pro hraběte
Šporka? Neumíme dát jednoznačnou
odpověď. Obsluha - neobsluha do
značné míry zdevalvovala organizační
a fyzické úsilí členů Spolku. Slyšíme
od účastníků dokonce pochvaly, ale
víme své. My děkujeme městskému
úřadu za vstupní jednání s Výstaviš-
těm, ochotným pomocníkům, poskyto-
vatelům zápůjček, dopravy. Děkujeme
muzikantům a účinkujícím za souhlas
s mírnými honoráři nebo dokonce za
gratis vystoupení. Chtěli jsme vaši
spokojenost, proto také jsme vytvořili
přijatelnou cenu, ale finance pak nesta-
čily řešit vzniklou situaci. Na druhé
straně jsme se poučili, jak s prostorem
a jak s penězi.

Tahle náročná akce ovšem připo-
mněla naléhavost mít v Lysé přijatelné
kulturní centrum. Hlasitě o to voláme!

Ing. B. Kolací

Život v Domově na zámku v Lysé v roce 2006
I tento rok přinesl pro naše obyva-

tele domova důchodců spoustu aktivit
a mimořádných akcí. Celoročně u nás
pravidelně probíhalo cvičení pro senio-
ry, společné čtení, ruské kuželky, ergo-
terapie, muzikoterapie, poslech vážné
hudby, katolické bohoslužby pana
faráře Porochnavce a evangelické
bohoslužby pana faráře Vejnara
a další. Letos byl pro obyvatele zorga-
nizován výlet do Jabkenické obory
a mladoboleslavského muzea Škoda.
Pravidelně jsme navštěvovali lyské
Výstaviště, které poskytlo našim oby-
vatelům volné vstupenky. Oblíbené
byly i výstavy ve Státním okresním
archivu v Lysé. I v našem domově pro-
běhly tento rok volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republi-
ky a komunální volby do obecního
zastupitelstva města Lysá nad Labem.
Vstříc nám opět vyšli vietnamští
obchodníci z prodejny nad Plusem,
kteří přivezli textilní zboží přímo na
zámek a vybrat si tedy mohli i ti oby-
vatelé, kteří se již běžně do města
nedostanou. S některými obyvateli
jsme se jako každoročně zúčastnili

letošního ročníku běhu Terryho Foxe
a navštívili MŠ Mašinku v rámci jejích
dní otevřených dveří. 

Mezi mimořádné akce, které nás
ještě čekají, patří oblíbené vystoupení
Baráčníků, vystoupení dětí ze základní
umělecké školy F. A. Šporka, dětí ze
speciálních škol v Lysé nad Labem,
Základní školy B. Hrozného v Lysé
nad Labem, Základní školy v Litoli,
mateřské školy Mašinka a hudební
skupiny sboru Apoštolské církve. Opět
se v prosinci můžeme těšit na módní
přehlídku děvčat ze SOU MH z Lysé,
koncert žáků z pražského Nerudova
gymnázia či na koncert Šporkova tria,
na který jsou pozváni i obyvatelé
z domovů v Poděbradech, Rožďa-lovi-
cích a Libici nad Cidlinou. Konec roku
bude opět patřit panu Královi
a Odcházelovi, kteří se společně s oby-
vateli domova rozloučí s rokem 2006
poslechem veselé hudby a tancem.

Opět jako minulý rok bychom rádi
zmínili i činnost našich dobrovolníků.
Každý pomáhá trochu jinak a podle
svých časových možností. V roce 2006
k nám pravidelně docházely čtyři dob-

rovolnice a svůj volný čas nezištně
věnovaly právě obyvatelům domova.
V listopadu tohoto roku nás velmi
potěšil zájem studentek ze SOU MH
z Lysé, které se do domova přišly podí-
vat a o dobrovolnictví se informovat.
Za tuto doposud nevšední ochotu a ini-
ciativu moc děkujeme, rádi podáme
bližší informace všem zájemcům
o tuto činnost. V neposlední řadě chce-
me zmínit i působení PaedDr. Marie
Kořínkové, která v současné době

chystá pro naše seniory přednášky na
téma státy Evropské unie.

Tímto výčtem činností a aktivit
jsme chtěli přiblížit čtenářům Listů
život v našem domově a všem lidem,
kteří s námi jakýmkoliv způsobem
spolupracují, poděkovat a popřát spo-
kojené prožití Vánoc a mnoho zdraví
a sil do nového roku 2007.

Za domov 
Jitka Nedělová, DiS.,

sociální pracovnice

Kurzy snižování nadváhy
Zkuste změnit svoje stravovací návyky 

pod odborným vedením společnosti STOB 
zaměřený na snižování nadváhy.

Začínáme od ledna v Lysé n. L., Nymburce a Čelákovicích.
Přihlášky si můžete vyzvednout v prodejně Lindex 

- Lysé nad Labem 
nebo v Milovicích v prodejně textilu p. Čepičková.

Kontakt: tel. 325 552 333, 775 246 033, 737 032 526
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POKOJ BEZ KONCE
(Izaiáš 9. kapitola, 1. - 6. verš)

Prorok Izaiáš mluví k Izraeli
obklíčeném rozpínající se Asýrií.
Jeho severní území už padla a asyr-
ský válečný stroj postupuje nezadr-
žitelně dál. Je jen otázkou času, kdy
temnota zahalí celou zemi. Izaiášův
optimismus nevyvolávají náznaky
nějaké politické změny. Naděje, kte-
rou zvěstuje svým současníkům,
vyrůstá odjinud. Z víry v Boží milo-
srdenství! Zatím je toto milosrden-
ství zaslíbeno jen lidu Staré smlou-
vy. Ale už teď ukazuje k události,
která se jednou stane velikou radostí
pro všechen lid. Boží milosrdenství

totiž v dějinách roste. Krok za kro-
kem stírá rozdíl mezi Židem a Ře-
kem. Stává se světlem každému, kdo
chodí v temnotách a bojí se pohléd-
nout k zítřku.

Zaslíbené velké světlo nezname-
ná, že každý zápas, do něhož vstu-
pujeme, bude vítězný. Záruka vítěz-
ství se týká jen rozhodujícího zápa-
su. Ten nebude veden s žádnou
armádou, ale s mocnostmi a silami
ovládajícími tento věk tmy. Proti
nim je třeba se vyzbrojit. Ne mečem
a kopím, ale pravdou a láskou.
Z nich totiž vyzařuje ono velké svět-

lo. Temnoty, které kdysi zahalovaly
Izrael, obkličují i nás. Člověk zhas-
nul, aby nebylo vidět na zlé, které
činí. Teď tmou strádá, rozsvítit však
už nedokáže. Izaiáš vyhlašuje, že
nám jednou rozsvítí Bůh. Betlémští
pastýři uviděli jím zaslíbené světlo
jako první. Nejdříve se ho ulekli, ale
pak se s nadějí a očekáváním vydali
k jeho zdroji.

Zaslíbené Dítě je počátkem nové-
ho stvoření. V něm znovu raší, co se
mělo prosadit už v Adamovi. Syn,
který nám byl dán, poslouchá Boha
více než lidi. Otec v nebesích je mu

vyšší autoritou nežli Josef v Na-
zarétě. To ho kvalifikuje k tomu, aby
na jeho rameni spočinula vláda. To
způsobuje, že vítězí nad „mocnost-
mi a silami ovládajícími tento věk
tmy“. Vpravdě lidský dokáže být jen
ten, kdo se profiluje jako Boží. Ježíš
je proto tak lidský, protože je Božím
Synem! Navenek je úplně stejný
jako my. Uvnitř je však zcela jiný.
Proto dokázal rozsvítit v zemi šeré
smrti světlo. Díky němu už nemusí-
me chodit v temnotách.

Emanuel Vejnar,
evangelický farář

Chladní Norové přijali dechovku z Lysé nad Labem vřele

Kdy to všechno začalo?
Možná asi před 20 lety na

Kmochově Kolíně, kdy mi jeden
norský klarinetista dal v hospodě
adresu na hasičskou dechovku
města Oslo.

Snad před 2 lety, kdy jsem lístek
s adresou znovu objevil a napsal.
Nebo na podzim loňského roku na
Vejvodově Zbraslavi, kde jsem se
setkal s dirigentem kapely Oslo
Branvesen Musikkorps (OBMK) -
Nielsem Persenem.

Definitivní odjezd Hasičské
dechové hudby z Lysé n. L. do Nor-
ska se uskutečnil 7. 9. 2006 v ran-
ních hodinách. Všichni byli natěšeni
a zvědavi, co nás v Norsku čeká -
jaká je tam krajina, lidi, muzika.

Když se řekne norská dechovka,
znalci určitě zbystří pozornost.
V našich zemích se občas setkávám
s názorem, že dechovka je výsadou
Čechů, ale…

Např. v Praze jsou čtyři velké
a asi patnáct malých dechovek -
jenže v hlavním městě Norska je
jich 60, a to se jedná většinou
o velké dechové orchestry.

Jsme pyšni na Kmochův Kolín,
kde se setká za tři dny 20 - 30
dechových hudeb. Festivalu v nor-
ském Hamaru se zúčastňovalo víc
než 100 dechovek a trval dva týdny.

Abych byl spravedlivý - festival
v Hamaru po několika letech skon-
čil.

Takže, když jsme dostali pozván-
ku na přehlídku dechových hudeb
do Osla, kde se kromě nejlepší
hasičské dechovky Norska měla
zúčastnit i podobná kapela z dánské
Kodaně, věděl jsem, že nebude
lehké, abychom neudělali ostudu
sobě, hasičům a v neposlední řadě
i české dechové hudbě. Dirigent
Mirek Císař s námi zkoušel pečlivě -
poslední měsíc přijížděl na všechny
zkoušky až z Podkrkonoší. Navíc
jsme vezli s sebou trumf v podobě
mažoretek Daisy z Kolína - tahle
děvčata se musí líbit všude na světě
a Norsko nebude výjimkou.

Po stránce ekonomické to nebylo
vůbec jednoduché. Většinu z rozpo-
čtu cca 200 000 Kč jsme si hradili
z vlastních zdrojů. Pomohla nám
i finanční podpora Středočeského
kraje a Města Lysá n. L. 

Cestu do Norska autobusem jsme
si rozložili na dva dny. První den
jsme končili na Rujáně v Sassnitz.
Druhý den trajektem do Švédska,
dále po dálnici a večer jsme dorazili
na ubytovnu v Oslo. Ráno se vstáva-
lo poměrně brzy, protože nás čekal
pochod městem. Pořadatelé se při-
pravili - před námi na koních jeli
příslušníci norské policie - vypadalo
to velice slavnostně. Následoval
koncert na jednom z hlavních
náměstí v Oslo. 

Po obědě jsme využili čas na
návštěvu známého sportovního stře-
diska Holmenkolen s mamutím
lyžařským můstkem. Odtud je krás-
ný pohled na hlavní město Norska.. 

V podvečer byla zvuková zkouš-
ka a pak následovala samotná pře-
hlídka. Kapela z Kodaně nakonec
nepřijela, ale i tak to stálo za to. Sál
byl vyzdoben také českou vlajkou,
na koncert byli pozváni i zástupci
naší ambasády a v čele visel nápis
„Srdečně vítáme v Oslo české přáte-
le“.

Přehlídku zahájila kapela Oslo
Branvesen Musikkorps a hrála per-

fektně. Její výkon sklidil po zásluze
silný potlesk a náš obdiv. Jejich dra-
maturgie měla dva póly - polovina
skladeb byla z oblasti vážné hudby
(slovo vážná je na místě - chvílemi
mi připadala až smutná) a druhou
část tvořily přepisy popových melo-
dií. Někde uprostřed byl valčík,
který napsal Miroslav Císař a daro-
val Nielsovi před rokem na Zbras-
lavi. Všechno v precizním podání,
perfektní ladění a dynamika. 

Při našem vystoupení jsme se
také snažili. Program byl zvolen
různorodý tak, abychom se předsta-
vili ve všech polohách - od klasiky
(Dvořákův Slavnostní pochod) přes
Straussovy valčíky až po variace na

Manciniho Růžového pantera.
Obrovský úspěch mělo sólo Honzy
Czecha ve skladbě Žabák Václava
Trojana. Ale hlavně jsme vsadili
zvláště na typickou českou dechov-
ku - Vacek, Poncar, Vejvoda.
Příjemně působili i zpěváci. Je zají-
mavé, že většina dechovek na zápa-
dě nepoužívá zpěv. K tomu se přida-
la i trocha show - ať už Pavel
Stříbrný jako sólista a dirigent ve
skladbě Zpěv skřivana nebo Dobra
Netík svým žonglérským výstupem
s baskřídlovkou a do toho krásné
mažoretky…

Výsledkem bylo, že vystoupení
bylo odměněno velkým aplausem
a naši hostitelé také nešetřili uzná-
ním. Nastal ideální stav - my jsme

říkali, že norská dechovka hrála
lépe, oni nám naopak tvrdili, že
lepší jsme byli my - takže to dopad-
lo k všeobecné spokojenosti. 

Následovala hostina a dle progra-
mu „Muzikantský Happening“ - ani
zde jsme se nenechali zahanbit.

V neděli ráno byla na pořadu
prohlídka města. Viděli jsme hodně:
místní dóm (Domenkirke), parla-
ment, univerzitu, královský palác
i s pochodováním stráží, známou
radnici, kde se udělují Nobelovy
ceny a která má krásnou zvonkohru.
Všeobecně se dá říci, že v Oslo
nejsou tak historické a hezké budovy
jako v Praze, vynahrazuje to však
spoustou zeleně.

Přejeli jsme lodí na poloostrov
Bygdoy, kde jsme navštívili muze-
um Vikingů a Thora Hayrdala. Když
jsem o těchto věcech četl knížky,
nevěřil jsem, že je na vlastní oči uvi-
dím.

10. září odpoledne jsme se napo-
sledy rozloučili s norskými kamará-
dy a vyrazili na 26 hodinovou cestu
domů. Byli jsme utahaní, ale plní
dojmů.

12. září přišel e-mail od Ulfa
Gudmundsena: „It was great! It is
not possible to forget you after this
weekend. Next time you come to
OBMK, you must stay for cca 4
days and one more conserts!“. Ale
teď jsme na řadě jako hostitelé my…

Ing. Jiří Fišer

Hudebníci u skokanského můstku
Holmenkolen

Pochod ulicemi norské metropole
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Historie policie a četnictva v Lysé nad Labem
I. Všeobecně o četnictvu a policii v ČSR

V říjnu 1918 dochází k vytvoře-
ní samostatného čs. státu a násled-
ně k recepci právního řádu a k pře-
vzetí stávajícího správního systé-
mu včetně rakouské organizace
státních policejních úřadů, četnic-
tva a komunální policie. S rozvo-
jem státu docházelo k potřebám
vytvořit nové bezpečnostní složky,
zaměřené speciálně na ochranu
vnitřního klidu a pořádku.
Označování těchto sborů prošlo
dlouhodobým historickým vývo-
jem. Nejběžnější označení ve světě
pro veškeré typy bezpečnostních
sborů je policie. Termín policie má
své kořeny v řeckých výrazech
polis (obec, město a v přeneseném
slova smyslu stát) a politeia (státní
správa, svobodná obec, správa věcí
veřejných, činnost obecní apod.)
V tomto smyslu také bývaly správ-
ní věda a správní právo označová-
ny jako „policejní věda“. V novém
státě po vzoru bývalé monarchie
zajišťovalo bezpečnostní službu
v terénu četnictvo, ve městech
a obcích policie státní nebo komu-
nální. Četnictvo přitom konalo bez-
pečnostní služby v těch obcích, kde
nefungoval státní policejní úřad či
jeho expozitura, ani zde nebyla zří-
zena komunální policie. Obce totiž
měly právo, nikoliv však povinnost
zřizovat vlastní policejní sbory.
Četnictvo a státní policejní úřady
byly zřizovány a financovány stá-
tem. Komunální policie pak mohla
být zřizována jednotlivými obcemi,
přičemž náklady na její činnost
byly hrazeny z rozpočtu té které
obce.

Na základě ustanovení zákona
měla zastupitelstva obcí možnost
vydávat v mezích zákonů nařízení,
týkající se místní policie resp. míst-
ního pořádku v obci. Tato nařízení
měla vesměs formu policejních
řádů. Vzhledem k tomu,že obce při
tvoření těchto nařízení vycházely
ze zákonných norem a inspirovaly
se z nařízení okolních obcí, je
možné zde vysledovat jakýsi stejný
základ a dále řešení „místních“
problémů. V úvodu je většinou sta-
noveno, že trestní pravomoci v pří-
padech obsažených v tomto poli-
cejním řádu, vykonává dle § 62
obecního zřízení starosta se dvěma
radními. Přestoupení řádu bylo
trestáno důtkou a při opakování
pokutou,v případě její nedobytnos-
ti vězením do 48 hodin. Došlo-li
k souběhu přestupku podle policej-
ního řádu s trestným činem podle
všeobecného trestního zákona,
nebo čin spadal pod trestní pravo-
moc správních státních úřadů, uči-

nil o tom městský úřad oznámení
příslušné státní instanci. Řada naří-
zení řešila problémy, které jsou
aktuální dodnes. Pro ilustraci
některé uvádím, samozřejmě jsou
poplatné době, ve které se řešily.

Dopravní situace: zákaz rychlé
jízdy povozy, koňmo, auty, jezdění
po chodnících nebo poblíž domů
a zbytečného práskání bičem.
Velocipedy, motocykly a auta směly
jezdit městem rychlostí 35 km/h.
Náklad vozů musel být opatřen tak,
aby nebyl trousen. Spadla-li část
nákladu, musela být opět naložena
na vůz. Vyvážel-li se z domů popel,
piliny, sláma nebo hnůj, musely být
napřed pokropeny vodou, aby se
neprášilo a zamezilo se možnému
ohni.

Provozování hostinců: hostin-
ce měly stanovenou uzavírací
dobu (policejní hodina) na 12.
hod. v noci, kdy byl hostinský povi-
nen vyzvat hosty, aby hostinec
opustili. Osoby nezletilé nesměly
být v hostinci trpěny po 9. hodině
večerní. Platil zákaz podávání
alkoholických nápojů všech druhů
dětem do 16 let věku. Osobám
starším 16 let bylo dovoleno podá-
vat jen pivo a víno a to v přiměře-
ném množství. Od 18 roků bylo
dovoleno prodávat ostatní alkoho-
lické nápoje, ale jen v míře co
nejmenší. Živnosti výhradně kořa-
leční musely být zavírány v letní
době v 9 hodin, jindy v 7 hodin
zvečera. V den výplaty musely být
kořalny zavřeny již v 5 hodin
odpoledne. Hostinský nesměl ve
svém hostinci trpět žádné výtrž-
nosti. Pokud sám na zakročení
nestačil, měl zavolat ihned stráž.
Hostinští nesměli ve svých míst-
nostech připustit žádné produkce
umělecké, hudební, pěvecké, kejk-
lířské a jiné, dokud se nepřesvěd-

čili, že provozující osoby mají
povolení k provozování od policej-
ního úřadu. Veřejné zábavy nebylo
možno pořádat bez povolení měst-
ského úřadu. Z tanečních zábav
a jiných produkcí byla placena
dávka ze zábav podle vl. nař. č.
143/1922 Sb. Zábava nesměla
trvat přes půlnoc, vyjma případu,
že pořadatel požádal o prodlouže-
ní policejní hodiny. Pořadatel,
resp. hostinský nesměl na zába-
vách podávat pálené alkoholické
nápoje a dále musel dbát, aby
k zábavě nebyla připuštěna mládež
do 16. roku věku, aby při ní nebyly
rvačky a musel se také postarat
o požární a ostatní bezpečnost.
Nedodržení těchto nařízení mohlo
být řešeno až zrušením živnosti.

Volný pohyb psů: psi nesmějí se
nechati pobíhati bez dohledu…
Majitel psa jest povinen, psa tako-
vým způsobem opatřiti, aby tento po
ulicích se netoulal ani zbytečným
štěkotem sousedstvo v nočním klidu
rušil. Psi mají míti košíky na
hubách… a musí býti veškeří psi
opatřeni platnou známkou na
důkaz, že daň z nich zaplacena jest.
Když někoho pokousal pes, má býti
ihned pohodnému odevzdán….
V sadech a v lese musí se psi na pro-
vázku voditi. Každý toulavý pes smí
pohodným chycen býti a bude pak
po tři dny střežen a jen proti zapra-
vení pokuty, pak poplatku za ošetřo-
vání majiteli vydán. Obec-ným
rysem bylo,že postihován byl prak-
ticky vždy majitel (vlastník) psa. 

Tak jak byly schvalovány
a občanům ukládány nařízením
různá omezení, byla různá omezení
ve služebních řádech směřována
i na samotné strážníky. Ve službě
bylo přikázáno vystříhat se vší hru-
bosti, nadutosti a pánovitosti.
Chování mělo být vážné, slušné

a bylo-li to nutno, mužné a přísné.
Základním požadavkem bylo, aby
chování policejní stráže ve službě
i mimo službu bylo vždy vzorné.
Pro zajímavost uvádím několik
citací z různých policejních naříze-
ní:

Obcovati s lehkými ženskými
a jinou lůzou známou obojího
pohlaví jest zcela zapovězeno, ja-
kož i navštěvovati špatné a ne-
mravné společnosti. Takové osoby
nemají nikdy přicházeti na návště-
vu, neb do bytu, neb na strážnici
policejní a nikdo jich nemá s sebou
přiváděti.

Ačkoliv se může míti zato, že se
policejní strážník nikdy opilství
neoddá, přece se proto pro násled-
ky všemožné předtím varuje!
Kdyby se však některý policejní
strážník tak zapomněl a někde se
opil, jest to povinností jeho soudru-
hů, dostati jej z očí obecenstva
a oznámiti řádně poklesek jeho,
aby byl dle zasloužení svého
potrestán.

Strážník má se chovati vážně,
slušně a zdvořile, nemá nikdy
zapomenouti, že jest ustanoven
k zachování pořádku veřejného
a bezpečnosti, jakož i k ochraně
obyvatelstva a že má proto vypát-
rávati a činiti neškodnými všechny
věci nebezpečné.

Chování strážníkovo má býti
mužné, jeho chůze vážná a tak při-
měřená, aby měl čas pozorovat vše,
co se děje v jeho okolí.

Bylo také stanoveno, že mimo-
služební doba je určena především
k tomu, aby si strážník po vykona-
né službě odpočinul a nabyl sil do
nové služby. 

Není proto přípustno, aby se
strážník zabýval domácími prace-
mi, které by vyčerpávaly jeho sílu
a znemožňovaly mu řádné vykoná-
vání služby.

Dále bylo v nařízeních jednotli-
vých obcí specifikováno, na co
budou konkrétně jejich strážníci
dohlížet. Mimo tato specifika bylo
v nařízeních rovněž stanoveno,
jaké tresty strážníka za nedodržení
předpisů a nařízení čekají. Nejmír-
nější z trestů bylo většinou napo-
menutí, následovalo snížení příj-
mu, a to až o 20 %. Nejpřísnějším
trestem bylo propuštění bez nároku
na služební požitky.

Pokračování v dalším čísle
Listů.

Použitá literatura: Macek-
Uhlíř, Dějiny obecních policií I.,
časopis Policista

Luděk Přibyl,
velitel Městské policie

Na přiložené fotografii jsou příslušníci policie Lysá nad Labem z období první
republiky. Prosím čtenáře, pokud vědí, kdy byla tato fotografie pořízena o sdělení
na služebnu MěP nebo do redakce Listů.
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V emociálně laděném článku v 11.
čísle měsíčníku Listy kritizuje autorka
paní Procházková část programu
KDU - ČSL ke komunálním volbám.
Učinila tak prostřednictvím tisku
veřejně, i když měla možnost požádat
o naše vysvětlení, což bychom rádi
učinili.

Jedná se o bod programu pojedná-
vající o umístění připravované stavby
nového domova důchodců, nahrazují-
cího méně vyhovující zámecký
objekt. Pisatelka, aniž by znala
podrobnosti našeho návrhu, jak sama
v článku uvádí, se vyslovuje dosti
urážlivým, kontroverzním způsobem
o soudnosti našich členů.

Na veřejně uvedenou kritiku, navíc
vzdálenou realitě a jakékoli odbor-
nosti, musíme i my, ač je nám to
s ohledem na stáří autorky, paní
Procházkové, dost nepříjemné, též
veřejně reagovat.

Celá záležitost s umístěním
Penzionu pro seniory - nového domo-
va důchodců v Lysé nad Labem je
dnes prakticky téměř rozhodnuta.
Stavba, nikoliv osmi pavilonů propo-
jených chodbami, jak předpokládala
původní studie, ale jednoho velkého
obytného bloku bude stát s nějvětší
pravděpodobností v zahradě za

domem profesora Jedličky, tedy na
náměstí Bedřicha Hrozného č.p. 13
a na tento dům bude v jeho dvorním
traktu navazovat. To si mohla autorka
článku poměrně snadno zjistit. Její
kritika by potom pozbyla smysl,
pokud ovšem nešlo o snahu laciným
způsobem dokazovat naši neschop-
nost a hloupost. 

Jaká je tedy skutečnost? Náš
volební program v bodě devět mluví
pouze o doporučení k případnému
umístění stavby. Souhlas s umístěním
objektu za domem prof. Jedličky nám
nečiní žádný problém. Vraťme se ale
k pozemku v Sojovické ulici.
Pozemek má dostatečnou velikost (je
dosud v majetku Pozemkového fondu
ČR) a po zbourání starých stájí, které
jsou majetkem města, vznikne cca 9m
široká přístupová komunikace.
Teprve na jejím konci, tedy asi
po 100 m od Sojovické ulice, by stál
obklopen a chráněn zelení objekt pen-
zionu pro seniory. Zbylo by zde
i dostatek místa pro parkoviště. Tedy
žádný hluk, žádný prach, ucpaná
vozovka a další katastrofické scénáře
či poplašné zprávy, které z neznalosti
předkládá autorka článku. Budovu
nevyužívaných stájí bude nutno
v budoucnosti stejně zrušit, neboť

vyčnívá do chodníku, který se zde
podstatně zužuje. Její vzhled není
ozdobou města a odstranění tohoto
objektu je jedinou možností reálného 
přístupu na uvedený pozemek.

Co nás vedlo uvažovat o této alter-
nativě? Zpracovaná studie, nikoliv
plány, jak chybně uvádí autorka, pro
realizaci stavby za domem
prof. Jedličky bude zápasit s relativně
srovnatelnými obtížemi jako náš
návrh. K zadnímu traktu domu bude
třeba vybudovat dostatečně širokou
komunikaci pro požární techniku
a případné vyhnutí se dvou vozidel ze
Školního náměstí přes park - bývalý
hřbitov. Tato skutečnost a rozloha
stavby si vyžádá kácení nejen drobné
zeleně - keřů, ale i několika vzrost-
lých staletých stromů. Část zástavby
pak zasáhne do prostoru bývalého
hřbitova, kde se ještě dnes mohou
nacházet některé ne zcela zasypané
hrobky včetně kosterních ostatků
zemřelých. Z piety k nim je i toto etic-
ký problém. Pokud jde o demolice,
tedy stodoly užívané Mysliveckým
sdružením a kamenného obřadního
zdiva, je rozsah srovnatelný. Vzhle-

dem ke skutečnosti, že Jedličkův dům
je kamenný a zejména přízemí je
vlhké, bude jeho rekonstrukce poměr-
ně nákladná. Praxe potvrzuje, že
novostavba stejného rozsahu je obvy-
kle lacinější. Ani zvýšený automobi-
lový provoz v severní části náměstí
Bedřicha Hrozného (před školou)
nezklidní lokalitu, nehledě k potížím
s parkováním. Rovněž stavbou vyvo-
laný následný zvýšený provoz moto-
rových vozidel před školou T. G. M.
na Školním náměstí a absence parko-
viště přiměřené kapacity není z bez-
pečnostního hlediska ideální. O klidné
odpolední dřímotě seniorů, v domově
postaveném mezi dvěma školami, si
při otevřeném okně můžeme jen
nechat zdát. Tyto skutečnosti nás
opravňovaly hledat vhodnější varian-
tu umístění penzionu.

Netěší nás, že musíme takto reago-
vat. Domníváme se, že je rozumnější
se nejprve na vše řádně informovat,
než bez znalosti věci pouze kritizovat.

Za MO KDU-ČSL Lysá nad
Labem

Ing. Václav Mrkvička

Penzion pro seniory

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

Zástupy dětských lékařů 
po ordinačních hodinách

pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Prosinec 2006
Po 27.11. MUDr. Čerňanská
Út 28.11. MUDr. Matasová
St 29.11. MUDr. Chocholová
Čt 30.11. MUDr. Pokorná
Pá 1.12. MUDr. Matasová
So 2.12. MUDr. Čerňanská
Ne 3.12. MUDr. Pokorná
Po 4.12. MUDr. Čerňanská
Út 5.12. MUDr. Matasová
St 6.12. MUDr. Chocholová
Čt 7.12. MUDr. Pokorná
Pá 8.12. MUDr. Pokorná
So 9.12. MUDr. Chocholová
Ne 10.12. MUDr. Chocholová
Po 11.12. MUDr. Čerňanská
Út 12.12. MUDr. Matasová
St 13.12. MUDr. Chocholová
Čt 14.12. MUDr. Pokorná

Pá 15.12. MUDr. Chocholová
So 16.12. MUDr. Čerňanská
Ne 17.12. MUDr. Pokorná
Po 18.12. MUDr. Čerňanská
Út 19.12. MUDr. Matasová
St 20.12. MUDr. Chocholová
Čt 21.12. MUDr. Pokorná
Pá 22.12. MUDr. Čerňanská
So 23.12. MUDr. Matasová
Ne 24.12. MUDr. Matasová
Po 25.12. MUDr. Čerňanská
Út 26.12. MUDr. Chocholová
St 27.12. MUDr. Matasová
Čt 28.12. MUDr. Pokorná
Pá 29.12. MUDr. Matasová
So 30.12. MUDr. Čerňanská
Ne 31.12. MUDr. Pokorná
Po 1.1. MUDr. Čerňanská

Logika voleb a povolební
divadélko

MOTTO: Pro mamon rozhoupán
byl zrady zvon, diví se voliči i ti, co
u voleb nebyli.

Volby do zastupitelstva města jsou
minulostí. Známe výsledek i „demo-
kraticky“ zvolené nové vedení města.
Dopadly tak, jak svými hlasy umož-
nilo necelých 50 % voličů a zbytek
svou neúčastí. U některých výsledků
volebního klání mi chybí logika,
u některých logika objasňuje konání
některých zvolených zastupitelů.

Nejvíce hlasů voličů získal dnes
již bývalý starosta Václav Houštecký,
což má svoji logiku. Byl dobrý
a rozumný starosta, úspěšně vedl
město, svou rozvahou překonal
mnohá úskalí připravená jeho před-
chůdci (nebylo jich málo). Úspěšně
převedl MěÚ na novou organizační
strukturu. Většina voličů předpoklá-
dala, že i přes počáteční váhání zůsta-
ne v čele města. Na ustavující schůzi
MěZ podal zastupitel za KSČM
Dr. Šturm návrh na jeho kandidaturu
a on ji přijal. Výsledek hlasování 6:9
pro kandidáta ODS prokázal, že režie
volebního divadélka byla velmi dobře
zajištěna a následně odměněna rozší-
řením postů na 2 místostarosty bez
ohledu na následné náklady a morál-
ní pokleslost těch zastupitelů, kteří si
něco jiného myslí, něco jiného říkají
a úplně něco jiného udělají.

Logika volby mi naopak schází
u zastupitele na druhém pořadí počtu
hlasů. Ten byl v předchozím období
jen zastupitelem, post druhého místos-
tarosty byl pro ekonomickou nároč-

nost zrušen. Jeho účast na MěZ nedo-
sáhla ani 40 %, práce tohoto orgánu se
zúčastnil sporadicky řízením z „dáli“.
Do městské pokladny nezískal ani
korunu, ale dobře zajistil privatizaci
a prodej majetku města. Z této logiky
vyplývá, že není nutné v zastupitelstvu
intenzivně pracovat ve prospěch
města, ale být na kandidátce správné
strany a vynikat razantností, čehož
jsme svědky i v celostátním měřítku.

Po volbách v rámci intenzivního
jednání „demokratických“ sil mimo
KSČM nám na radnici vznikla účelo-
vě slepená koalice. Vzhledem k tomu,
že takto slepená koalice potřebuje
místo 8 hlasů již 9, neboť autor a reži-
sér tohoto projektu bude často při
rozhodování „v dáli za vyšším
cílem“, by osmý a rozhodující hlas
chyběl, máme opět 2 místostarosty.
Touha vládnout správným přerozdě-
lováním trafik ukázala, že lze spojit
čerta s ďáblem do jedné úrovně, ať to
stojí poplatníky majlant. Tento projev
„demokratického“ vytvoření funkcí
a dosazení správných lidí bude stát
město více jak půl milionu ročně a za
volební období to bude více než dva
miliony. Překonat tento politický kšeft
by mohla jedině volba poměrného
zastoupení dle výsledku voleb.

Ke složení a kvalitě vedení města
se nebudu vyjadřovat, občané si musí
udělat úsudek sami. Ke škodě města
je i to, že p. Houštecký není ani čle-
nem Rady města. Škoda, že není
přímá volba starosty!

Bohuslav Švondr

12/2006 LISTY města Lysé nad Labem
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Zdravotní pojišťovna
METAL-ALIANCE

w w w . z p m a . c z i n f o @ z p m a . c z

nám. B. Hrozného 184, 
289 22 Lysá nad Labem
tel.: 325 553 859
modrá linka: 844 125 124

NOVINKY
P R O  K L I E N T Y

● plavání zdarma od 1. 10. 2006 bazén Čelákovice,

Sportcentrum Brandýs n. L.

● příspěvek 140,- Kč na očkování proti chřipce 

- všem klientům nad 65 let 

- do 65 let dle posouzení revizního lékaře ZP M-A

● příspěvek 1 500,- Kč na hexavakcínu pro děti do 2 let

● pro nového klienta poukázka 300,- Kč do lékárny

● dárek pro přeregistrovaného novomanžela nebo tatínka

● slevy ve vybraných zařízeních na nákup a služby



15

12/2006 LISTY města Lysé nad Labem

KUCHYNĚ - DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

PRODEJNA 
NOVĚ OTEVŘENA

Jan Posselt
Přerov nad Labem (U Rybníka)

Otevřeno:
Po - pá  9-12 hod. 13-18 hod.

Sobota 9-12 hod.

tel.: 602 387 120

V O L Á N Í  I N T E R N E T  T E L E V I Z E

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

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

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

- můžete být na internetu a zároveň telefonovat

O2TV - televize přes pevnou linku

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

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

*cena platí pokud využíváte i službu O2 Internet Expres

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

*ceny jsou uvedeny bez DPH 19%

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

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

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

registruje nové pacienty.

Tel.: 281 913 093

František Bodnár
PRODEJ AUTOBATERIÍ

motobaterií
tel. 7 2 3  5 0 4  5 5 7

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

- různé druhy 
pro tuzemské 
i zahraniční automobily

- nabízíme montáž nové
baterie a odebrání staré
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Co mě trápí
Vážený čtenáři, již vícekrát

jsem se v těchto Listech vyznal jak
mě těší změny, které v našem
městě nastaly po dobách nesvobo-
dy. Město rozkvétá po socialistic-
ké šedi zářivými barvami fasád
svých domů, četné nové rodinné
domky a vily vyrůstají na okraji
i uvnitř městské zástavby. Pomalu
se vytrácí i lhostejnost obyvatel ke
vzhledu vlastních obydlí, ale
i celého města. Bohužel, nelze to
říci o všech a všude. V mysli
některých obyvatel nezájem vypě-
stovaný z doby nedávno minulé
přetrvává. 

Někdy jde o nezájem, někdy
o nedostatek citu a rozumného
uvažování.

Procházím denně ulicemi města
a musím srovnávat. Některé domy
a domky se oděly do nových šatů,
jiné se šklebí odhaleným zdivem
a otlučenými omítkami. Projděte
si, prosím, Sojovickou ulicí od kři-
žovatky na Stržiště k náměstí B.
Hrozného. Napočítal jsem 28 více
či méně poškozených a neoprave-
ných fasád. Občas i s vytlučenými
okny. Vzhled některých domků je

přímo ostudný.
Sojovická ulice je tranzitní

komunikací, kudy projede denně
stovky aut. Jaký dojem si řidiči
z města odvezou ? Tato ulice při-
pomíná spíše ulici z poloopuštěné
vsi v pohraničí, nežli z města regi-
onálního významu. Co je platné,
že jsou zde položené nové chodní-
ky, když jejich používání je někdy
víc než problematické. Jeden pří-
klad za všechny. Levostranný
chodník poblíž náměstí je zúžen
pro chodce na šíři 35 cm.
Komunikaci na protilehlé straně
ulice lze v těchto místech jen
s obtížemi nazvat chodníkem.
Nedosti na tom. Přesně vedle nej-
užší části chodníku je umístěna
uliční vpusť, do které je vyspádo-
vána vozovka. 

Navíc okapní žlab z přilehlého
domu nemá svod a veškerá voda
při dešti padá opět přesně do toho-
to nejužšího komunikačního
místa. Za deště má pak chodec jen
dvě možnosti, být vodou zmáčen
z okapu, nebo si nabrat vodu do
bot vstupem do vozovky, jinudy
cesta nevede. Pokud pojede právě

náhodou kolem auto, bude k tomu
ještě zlit a vypadat jako hastrman.
Obé jsem si vyzkoušel. Toto místo
je ale velmi nebezpečné i když
neprší, například pro ženu s kočár-
kem, či malým děckem. A stačilo
by málo. Dohodnout se s majite-
lem usedlosti a odříznout z 60 cm
tlustého kamenného zdiva trojú-
helníkový roh o maximální šíři 30
centimetrů, do výše 250 cm,
s obloukovým zakončením.
Odříznutá část by po následném
zateplení vykazovala podstatně
lepší tepelnou ochranu, než dnešní
stav. Chodník by dosáhl požado-
vaných 60 cm průchozí šířky a po
doplnění okapního svodu, by pře-
stala téct voda lidem při dešti za
krk. Chodníky patří městu, to by
mělo přijít s iniciativou k nápravě. 

Dalším takovým bolavým
bodem je Husovo náměstí. Při
běžné prohlídce jsem zde napočí-
tal na šest desítek větších či men-
ších děr v dlažbě z drobných žulo-
vých kostek. Je to důsledek neuvá-
ženého propůjčování tohoto repre-
zentativního místa různým pouťo-
vým atrakcím nebo cirkusům.

Nekvalitní opravy a následné zří-
zení parkoviště pro auta vykonaly
své. Dominový efekt uvolňuje jen
další kostky. Co bude následovat,
až začnou řidiči používat zimní
pneumatiky, je nabíledni. Poško-
zování dlažby bude pokračovat jen
s větší intenzitou. K tomu náklad-
ní auta a těžké tahače majitelů
atrakcí, dlažbu na některých mís-
tech promáčkly, takže se zde drží
při dešti voda. V zimě to bude klu-
ziště. 

Bylo nesmyslem pro tyto účely
náměstí uvolňovat. Bez podkladní
betonové vrstvy a cementové záliv-
ky je dlažba z drobných kostek pro
automobilový provoz zcela ne-
vhodná. Náklady na nutné opravy
pravděpodobně přesáhnou zisk
z pronájmů. Zřiďme dočasně par-
koviště ve Frutě, instalujeme tam
platební automat s kontrolní kame-
rou a celé náměstí vraťme účelům,
ke kterým vždy sloužilo. Neoče-
kávám všeobecný souhlas, ale pre-
feruji klidné náměstí a čistý
vzduch. Snad nás je takových více. 

Václav Mrkvička,
občanské sdružení Lyský region

Projektový den - Evropská Unie

Co se Vám vybaví, když se
řekne projektový den? Nám, třídě
8.A. se rozzářily oči. Představili
jsme si spoustu legrace, mnoho
společné práce a hledání spousty
zajímavostí a získání nových zna-
lostí. Téma projektového dne pro
8. třídy vybrala škola a znělo
EVROPSKÁ UNIE. Toto téma
jsme mohli pojmout jak jsem
chtěli, ale nesměli jsme se odklo-
nit od tématu. Naší třídu
8.A. upoutala otázka členských
států EU. Jak tuto otázku, ale
pojmout? Napadlo nás, že uspořá-
dáme konferenci EU. 

Na neobvyklý čtvrtek jsme se

všichni těšili. Dohodli jsme se, že
přijdeme oblečeni jako správní
poslanci evropského parlamentu.
Děvčata měla sukně, kalhoty,
botičky na vysokých podpatcích
a slušivé elegantní halenky. Chůze
na podpatcích nebyla jednoduchá,
ale bravurně jsme to zvládly.
Chlapci si vyzkoušeli, jaké to je
být celý den oblečen do pánského
obleku s košilí a kravatou. I přes
to všechno nám to každopádně
slušelo. Třídní učitelka nás ve
třídě uvítala v českém, anglickém
a ruském jazyce. Domluvili jsme
si pravidla a průběh konference.
Po našem příjezdu ze zemí, které

zastupujeme v EU 
(Nizozemsko, Finsko, ČR,

Slovenská republika, Portugalsko,
Německo, Lucembursko, Rakou-
sko, Belgie, Polsko, Maďarsko,
Dánsko Švédsko, Irsko, Velká
Británie, Kypr, Španělsko, Itálie,
Řecko, Francie a Estonsko) a po
uvítání třídní učitelky, jsme se
odebrali na prohlídku školy. Tu
jsme prošli od naší třídy až k ředi-
telně a nevynechali jsme ani 
2. a 3. patro. Došlo na občerstvení,
které bylo opět ve třídě 8.A.
Následovala prohlídka města
s vlajkami jednotlivých států.
Kolemjdoucí obyvatele jsme zdra-
vili řečí státu, který jsme zastupo-
vali. Po návratu z města to vypuk-
lo. Ve třídě jsme zasedli ke konfe-
renčnímu stolu a každý jsme svou

zemi, představili v anglickém
jazyce. Konferenci navštívila
i ředitelka školy, která nás pochvá-
lila. Zajímala se, jestli nás projek-
tový den baví. Nakonec navrhla
zdokumentování našeho projekto-
vého dne. Tento její návrh dal tedy
podnět k napsání našeho článku. 

A co říci na závěr? Projektový
den byl bezva. Ve škole najednou
všechno žilo, zapomněli jsme na
dohady o malichernostech, na
naše nesváry. Vždyť jsme byli
všichni poslanci Evropského par-
lamentu a museli jsme se podle
toho také chovat, abychom neudě-
lali své zemi ostudu. Doufáme, že
takových projektových dnů bude
víc. 

Žáci 8.A ZŠ J. A. Komenského

P o d ě k o v á n í
Odbor sociální a zdravotní děkuje pan Jiřímu Ambrožovi,

majiteli firmy Selpo v Lysé n. Labem za spoustu dárků - hra-
ček, které daroval našemu odboru pro děti v dětských domo-
vech. Před vánoci všechny děti v dětských domovech  navští-
víme a uděláme  jim určitě radost.  

Za všechny pracovnice OsaZ děkuji  
Květuše Tobiášová, 

vedoucí odboru sociálního a zdravotního 
MěÚ v Lysé n. Labem
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Město Lysá nad Labem - seznam pej-
sků, kteří čekají na svého nového pána

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

ský, vhodný k dětem

Kříženec špice - č. 34
- fena, 2 roky, rezavá, vhodná do klid-

ného prostředí

Pudl - č. 42
- pes, 8 let, starší pejsek

Jezevčík - č. 46
- fena, 7 let, hodná, vhodná ke starším

lidem

Kříženec - č. 49
- fena, 3 roky, hodná, vhodná do bytu i

na zahradu

Kříženec - č. 51
- pes, 4 roky, černo-bílý, klidný pes

vhodný na zahradu

Kříženec - č. 52
- pes, 2 roky, černo-bílý, klidný pejsek,

zahrada

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

ský, vhodný ke starším lidem 

Město Lysá nad Labem by rádo
touto cestou poděkovalo všem dob-

rým lidem, kteří se ujali našich opuš-
těných pejsků. Seznam čtyřnohých
kamarádů nalezených v okolí města
najdete na (www.mesto-lysa.cz) pod
názvem úřední deska.

Nabízení psi jsou v současné době
umístěni v útulku v Lysé nad Labem
ve VELASU, a.s. Hrabanov č. p. 535,
tel. 325 551 221, nebo na tel. 723 342
174 p. Čápová. V útulku jsou umístěni
i pejsci z jiných měst a obcí. Můžete si
je přijít prohlédnout. Doba pro návště-
vy útulku je PO - ČT 8,00 - 13,00, PÁ
8,00 - 12,00 a každou první sobotu
v měsíci od 9,00 - 11,00 hodin.

Noví majitelé, kteří se ujmou pej-
ska z útulku, jsou osvobozeni z platby
(roční poplatek za psa) po dobu dvou
let. MěÚ Lysá n. L. děkuje všem obča-
nům, kteří projeví zájem o naše opuš-
těné pejsky.

Za odbor SM B. Černá

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

Na Štědrý den můžete navštívit
útulek od 9,00 - 14,00 hod. a zpří-
jemnit tak Vánoce opuštěným pej-
skům malým dárkem pod vánoční
stromek. 

T Ě Š Í M E  S E  NA  VÁ S !

P o l a b s k é  v á n o č n í  t r h y
MIKULÁŠSKÉ TRHY ●● 1. - 3. 12. 2006
STŘÍBRNÉ TRHY ●● 8. - 10. 12. 2006
ZLATÉ TRHY ●● 15. - 17. 12. 2006

Přijďte se informovat 
na nejvýhodnější ceny povinného

ručení, staveb a domácností. 
Velké slevy!

Adresa: 
Lysá nad Labem, Masarykova 1102 

- v budově pečovatelské služby
tel. 724/024 525, 605/118 844, 

721/701 153

Oznamujeme svým klientům 
stávajícím i budoucím změnu 

provozní doby:
Otevřeno: 

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek 
9 - 16,30.

Pojďte s námi rozvíjet moderní strojírenský závod v Čelákovicích!

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

přijme angažované a odborně zdatné spolupracovníky technických oborů na pozice:

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

5 týdnů dovolené, výdělek v závislosti na podaném výkonu. 

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

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

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

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

s využitím APS systém i2 Factory
planner

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

● Specialista pro systém správy nástrojů
TDM

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

soustruhů
● specialista pro obsluhu CNC portálové

frézky Waldrich Coburg Multitec 2500
● vedoucího a spolupracovníky do útvaru

controllingu a kalkulací
● obchodní manager na prodej soustruhů

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

vedoucího mezioperační i výstupní
kontroly

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

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

strojů
● absolventy středních a vysokých tech-

nických škol do všech odborných útva-
rů společnosti

● manipulační dělníky do skladů, do
výroby a montáže

P o d ě k o v á n í
Děkuji touto cestou paní MUDr. Evě Skalické, praktické lékařce v Lysé

nad Labem a panu MUDr. Lukáši Svobodovi, lékaři interního oddělení
nemocnice Nymburk, za příkladnou péči, kterou mi věnovali při mém váž-
ném onemocnění počátkem listopadu t.r.. Vděčím jim za svůj lepšící se
zdravotní stav. Ludmila Čermáková, Lysá nad Labem
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Úspěšný podzim mladých fotbalistů Slovanu Lysá n. L.
Dorostenci i žáci fotbalového

klubu Slovanu Lysá nad Labem
měli velmi úspěšnou podzimní část
mistrovských soutěží. Dorostenci,
kteří v uplynulém ročníku hráli
o záchranu v I.A třídě, obsadili ten-
tokrát pěkné 6. místo, získali 22
bodů. Sedmkrát vyhráli, jednou
remizovali a pětkrát prohráli.
Zajímavé je, že se jim lépe dařilo
na hřištích soupeřů. Zaznamenali
ze sedmi zápasů pět vítězství. Na
dobrém umístění má velký podíl
svědomitá práce trenéra Jaroslava
Lercha, který dokázal hráče zmobi-
lizovat. Nejúspěšnějším druž-
stvem našeho klubu jsou starší
žáci, kteří vedou svoji skupinu
I. A třídy. Získali 34 bodů a bran-
kový poměr 64:16, jen jednou pro-
hráli a jedenkrát hráli nerozhodně.
Porážku, dosti nešťastnou, utrpěli
hned v prvním zápase na domácím
hřišti od Slavie Velký Borek a od té
doby již neprohráli. Náskok před
druhým celkem Pěčic je sice jen
dva body, ale pokud budou chlapci
přistupovat k zápasům i tréninkům
tak svědomitě jako dosud, mají
předpoklad svoji pozici udržet
a postoupit do krajského přeboru,
což bychom jim přáli! 

Družstvo je složeno převážně
z hráčů registrovaných v našem
klubu a jen dva žáci mají hostová-
ní z okolních klubů. Chci zmínit
i tu skutečnost, že šest žáků
z tohoto družstva, brankář Ondra
Novák a hráči Šťastný David,
Hodboď Dominik, Cáska Jaromír
a Doležal Zdeněk a milovický Jan
Grus hráli za reprezentační výběr
OFS Nymburk, který se v republi-
kovém finále okresních výběrů,
žáků narozených v roce 1993,
umístil na 3. místě. 

Na závěr úspěšné podzimní
sezóny sehráli naši žáci přátelské

utkání s žáky Sparta Praha B.
Utkaní se hrálo ve sportovním cen-
tru Sparty na Strahově a naši
chlapci byli přednímu celku žá-
kovské divize důstojným soupeřem
a po dobrém výkonu prohráli 3:1. 

Mladší žáci, kteří hrají ve stej-
né soutěži pozápasy, skončili na 
7. místě se ziskem 25 bodů a po-
měrem branek 38:20. I to je pěkný

úspěch, vždyť ve většině utkání
nastupuje nejméně polovina žáků,
kteří ještě věkově patří do katego-
rie přípravky a hrají tak proti sou-
peřům v průměru o rok i dva roky
starším. Výtečných výsledků
dosahuje i přípravka, kde hrají
kluci od 6 do 10 let. 

V okresních soutěžích máme
zařazena dvě družstva. Družstvo
A zvítězilo suverénně ve své sku-
pině, když vyhrálo ve všech
osmi zápasech a dosáhlo impo-
zantní brankový poměr 113:2.
Na jaře tak budou hrát ve skupině
o přeborníka okresu a pokud
nepoleví, mají šanci ho získat.
Přípravka B, která je v průměru

proti svým soupeřům věkově
mladší a obsadila ve své skupině
4. místo, získala 9 bodů a poměr
branek 42:26.

Tyto úspěchy nejsou dílem
náhody, ale výsledkem systema-
tické práce s mládeží, která byla
v našem klubu zahájena zhruba
před čtyřmi roky a je prioritou naší
činnosti. Kromě tréninků, hraní

zápasů soutěžních i přátelských,
pořádáme od roku 2003 o prázdni-
nách žákovský tréninkový kemp
na stadionu. V zimní přestávce se
všechna mládežnická družstva
zúčastňují halových turnajů a ne-
jinak tomu bude i letos. Náš fotba-
lový klub pak pořádá každoročně
koncem června mezinárodní tur-
naj žákovských přípravek za účas-
ti dvanácti družstev.

Pro zlepšení tréninkové přípra-
vy jsme letos vybudovali hřiště
s umělou trávou a osvětlením
o rozměrech 20 x 40 m. Bylo otev-
řeno 23. 11. 2006. Sportovní úspě-
chy mládeže jsou hlavně podlože-
ny obětavou a nezištnou prací tre-

nérů i vedoucích jednotlivých
družstev, u žáků většinou z řad
jejich otců. Za tuto práci, která již
začíná přinášet sportovní výsled-
ky, patří uznání a poděkování tre-
nérům starších žáků: panu Václavu
Novákovi a Bohuslavu Šťastnému,
pomáhají i Marek Hanke a Václav
Šlingr. U mladších žáků Aleši
Schneibergovi, jeho asistentům-

hráčům Jiřímu Zítkovi a Tomáši
Doubkovi a vedoucímu družstva
Andreji Anderšovi. Přípravky mají
na starosti: A družstvo František
Hajný a Jiří Krucký, B družstvo
vedou Lukáš Poborský a Martin
Gregar, aktivní hráč.

Na závěr ještě výzva pro rodi-
če, pokud máte syna, který by
chtěl hrát fotbal, rádi ho mezi
námi uvítáme. Máme zájem hlav-
ně o chlapce narozené v roce 1994
a mladší, kteří dosáhli již šesti let.
Informovat se můžete u šéftrenéra
mládeže, pana Aleše Schneiberga,
mobil 602 389 242.

Urban Jaroslav,
sekretář FK Slovan

Slavnostní otevření a křest minihřiště
Stadion Tělovýchovného klubu

Slovan Lysá nad Labem má další
hřiště a to víceúčelové s umělým
trávníkem třetí generace. Hrací plo-
cha má rozměry 20 x 40 m a je urče-
na pro fotbal případně i košíkovou.
Hřiště se vybudovalo jako součást
projektu UEFA, která na něj i čás-
tečně finančně přispěla. Účelem je
další rozvoj mládežnického fotbalu
a naplňování volného času v rámci
boje proti drogám. Jeho vybudování
zajišťovala firma GRASSROOTS
a o financování stavby se podělily:
Českomoravský fotbalový svaz
v rámci grantu UEFA, město Lysá

nad Labem, Dywidag Lysá nad
Labem a tělovýchovný klub Slovan
Lysá nad Labem.

Slavnostní otevření a křest byl
proveden ve čtvrtek 23. listopadu
2006. Hřiště otevřel starosta města
Lysá nad Labem a křest, spolu
s čestným výkopem provedl slav-
ný internacionál Antonín Panenka.
Po slavnostním ceremoniálu a pře-
střižení pásky sehráli chlapci naší
přípravky první oficiální utkání.
Otevření se dále zúčastnili jako
hosté zástupci regionálního fotba-
lu Českomoravského fotbalového
svazu, Středočeského krajského

fotbalového svazu, Okresního fot-
balového svazu Nymburk, členové
městského zastupitelstva v Lysé
nad Labem, zástupci firem, které
se podílely na výstavbě, zástupci
místních škol, členové výboru fot-
balového klubu Slovan Lysá nad
Labem a jeho hráči i příznivci.

Po hřišti na plážový volejbal
a zatravnění tréninkového fotba-
lového hřiště je to další sportoviš-
tě, které jsme za uplynulé čtyři
roky v našem areálu vybudovali!
Chceme tím zlepšit tréninkové
podmínky pro přípravu našich
družstev, hlavně mládežnických.

Nově otevřené hřiště však nebude
sloužit jen našemu klubu, ale
budou ho využívat i žáci místních
škol. V době zimní přestávky zde
mohou trénovat i okolní fotbalové
kluby a ve volných hodinách si
může zahrát i veřejnost.

Pravidelný provoz bude zahájen
dne 1. prosince 2006 a bližší infor-
mace o termínech a podmínkách
pronájmu poskytne správce sta-
dionu, pan Marek Poborský, na
telefonu: 723 540 620 ve všední
dny od 10.00 do 17.00 hodin.

Jaroslav Urban,
sekretář fotbalového klubu

V modrých dresech Slovanu jsou zleva nahoře: Cáska, Šlingr, Šnajdr, Hanke, Muller, Hodboď, Walter, Grus. Dole zleva: Šťast-
ný Patrik, Schneiberg, Novák, Moravec, Šťastný David, Blažek, Kodeš...
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Nebaví tě doma sedět?
Chceš se pobavit, odreagovat 

a něco dobrého pro své 
tělo udělat? 

Tak neváhej a přijď 
na AEROBIK do Sokola!

Kdy? Od 19 hodin.

Každé pondělí - cvičitelka Veronika Šimková 
- druhá v soutěži Aerobic Master Class 2006,

každé úterý - cvičitelka Petra Jůzová 
- moderní aerobik pro všechny kategorie 

P O Z O R ! ! !  
Na leden připravujeme víkendovou show 

s lektorem aerobiku (I. třída FISAF)

Pozvánka na Silvestrovský běh
Poslední den v roce si v Lysé

dávají dostaveníčko běžci, kte-
rým nevadí mrazivé počasí a vyu-
žívají akci, pořádanou Tělocvič-
nou jednotou Sokol jako rozlou-
čení se sportovní sezonou.
Věkové rozpětí, které se jen tak
nevidí. Letos to bude již 32. roč-
ník. Závod začíná a končí již tra-

dičně před radni-
cí a vede po-
stranními ulička-
mi města po as-
faltu a částečně
dlažbě. Startovné
pro dorost a dospělé je 10,- Kč
(téměř zadarmo) a prezentace
začíná v sokolovně od 13,30.

Rozpis závodu

Kategorie start trať
předškoláci (1997 a mladší) 14,00 150 m na náměstí
nejmladší žáci (1992 - 1996) 14,10 850 m - malý okruh
mladší žákyně (1990 - 1991) 14,20 850 m - malý okruh
mladší žáci (1990 - 1991) 14,25 850 m - malý okruh
starší žákyně (1988 - 1989) 14,30 1550 m - velký okruh
starší žáci (1988 - 1989) 14,40 1550 m - velký okruh
dorost (1986 - 1987) 14,50 1550 m - velký okruh
ženy 14,50 1550 m - velký okruh
muži 15,00 6200 m - 4 x velký okruh

Zveme proto milovníky běhů k účasti a Vás ostatní - přijďte povzbudit!

Sokolská akademie a nejen ta
25. listopad letošního roku byl

v Lysé ve znamení dvou význam-
ných akcí. Na náměstí Jana Husa
byl zahájen Advent a v sokolovně
proběhla slavnostní tělocvičná aka-
demie, kterou Sokol každoročně
v této době pořádá. Je dobře, že naše
město žije podobnými událostmi
a přejme si, aby tomu bylo stále čas-
těji. Jenom malou připomínku pro
pořadatele adventního podvečera,
v tělocvičně bylo lépe vidět. Na
náměstí i přes hořící ohně vidět
nebylo ani na děti, které na vyvýše-
ném podiu vystupovali. Přesto jistě
ani pořadatelé neočekávali tak vel-
kou účast občanů našeho města.
V sokolovně není tolik prostoru jako
na náměstí a tak již tradičně dobrá
polovička diváků si akademii užíva-
la ve stoje. Ale protože se jednalo
většinou o rodiče či prarodiče dětí,
které v jednotlivých vystoupeních
cvičili, nikdo neprotestoval. Na roz-
díl od minulých akademií, tentokrát
se jednalo především o představení
dětí a mládeže. Maminky a jednoho
tatínka jsme viděli pouze ve cvičení
rodičů s dětmi. Ostatně činnost
Sokola v Lysé je především o práci
s těmi nejmladšími. I když nelze
pominout hodiny aerobiku pro ženy
a oddíl žen, který v letošním roce
svoji aktivitu již zřejmě vyčerpal
účastí na XIV. Všesokolském sletu,
kde děvčata cvičila ve dvou sklad-
bách. Ale zpět k akademii. Mezi VIP
hosty byl také nový starosta Lysé,
pan Mgr. Jiří Havelka a ten po skon-
čení řekl téměř doslova „Vůbec
jsem nevěděl, že činnost Sokol
v Lysé je tak pestrá a co všechno
představuje a jsem rád, že jsem se
této vaší akce zúčastnil“. Takže
jenom pro rekapitulaci, co všechno
bylo při akademii k vidění. Tradiční
vystoupení rodičů s dětmi, kde od
začátku všechny zaujala dívenka,
která na rozdíl od ostatních dětí,
ihned navázala bezprostřední kon-
takt s diváky a máváním a úsměvy
na všechny strany dávala najevo, že

tatínek jí sice nevadí, ale pro své
vystoupení ho vlastně nepotřebuje.
Ti o malinko starší - předškoláci se
předvedli ve cvičení s overbaly
a jako vždy sklidili velký potlesk
dojatých diváků. Mladší žákyně se
představili ve třech vystoupeních,
z toho dvakrát s hudbou, jednou
dokonce jako čarodějky s košťaty
a také s ukázkou nácviku základní
gymnastiky. Starší žákyně připo-
mněli divákům slavné nářadí Věry
Čáslavské - kladinu a nevedly si
špatně i když na těch 9 cm je umě-
ním především nespadnout a to naše
děvčata dokázala a ještě předvedla
náročné cviky. Ukázka aerobiku
nebyla vrcholem akademie přede-
vším ve srovnání s hostující skupi-
nou děvčat Slovanu Lysá pod vede-
ním naší cvičitelky Veroniky Šimko-
vé. Z hlediska výkonnosti lze jistě
nejvíce hodnotit vystoupení našich
gymnastů. Tři žáci, jeden doroste-
nec a jeden čerstvý muž si dokázali
ve třech vystoupeních získat publi-
kum, které po právu ocenilo jejich
výborné výkony. Akademie se vyda-
řila, především zásluhou všech cvi-
čitelů. Jediné, co bychom si ještě
přáli pro příště, abychom mohli
představit skutečně všechny naše
oddíly a na ploše nebyla jediná
značka volná. 

Jaroslav Denemark, starosta
TJ Sokol Lysá nad Labem

VÝZVA PRO KLUKY
(od 6 do 11 let)

Už si nemůžete hrát venku, protože je brzo tma?
Přijďte do SOKOLA!

Hrajeme hry, soutěže, cvičíme na kruzích, hrazdě, žíněn-
kách, běháme, skáčeme a šplháme. Máme míče, švihadla,
létající talíře a mnohem víc.
Kdy? Každou středu od 18 do 19 hodin.
Kde? V sokolovně v Lysé (vedle kina).
Těší se na vás Jana Křepelová a Jitka Řeháková s Vendou,
Honzou, Mílou, Filipem a Filipem.

P ř i j ď t e  m e z i  n á s !

Žáci na SPARTĚ
Žáci FK Slovanu Lysá zakončili velmi úspěšnou podzimní sezonu

přátelským zápasem se Spartou Praha.
Po podzimním kole vedou žáci Slovanu Lysá s dvou bodovým násko-

kem krajskou 1.A třídu. Vedení klubu jim za odměnu zorganisovalo přá-
tel. utkání se žáky Sparty Praha B, kteří jsou účastníky žákovské divize. 

Utkání hrané 18.11. v trénink. centru na Strahově vyhrála domácí
Sparta 3:1. Branku za hosty vstřelil Cáska, a to ještě 5 min. před koncem
šel dvakrát na domácího brankáře Štastný D. Jednou dal vedle a jednou
trefil tyč.

Pro žáky Slovanu bylo toto utkání příležitostí porovnat si svou výkon-
nost se silnějším soupeřem a velkým zážitkem z návštěvy špičkového
trenink. centra. Bylo i poděkováním hráčům a trenerům za jejich skvělé
výkony v podzimní sezoně.

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

KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN 
PŘED VÁNOCEMI 
A O VÁNOCÍCH...

s náčiním i bez náčiní, s využitím mikroportu 

v krásném prostředí nové školy - nové tělocvičny

Obchodní akademie v Lysé n. L. ul. Komenského.

PONDĚLKY
4. 12. 2006 19,30 - 20,30 Bodystyling, 20,30 - 21,30 Mix aerobic

11. 12. 2006 pouze v době od 20,30 hod. - 21,30 hod. 
18. 12. 2006 pouze v době od 20,30 hod. - 21,30 hod.
25. 12. 2006 pouze v době od 20,30 hod. - 21,30 hod. 

1. 1. 2007 pouze v době od 20,30 hod. - 21,30 hod.

7 .  1 .  2 0 0 7

POVÁNOČNÍ NEDĚLE 
S AEROBIKEM 

S CVIČITELKOU
RENATOU KŮSTOVOU

S sebou: podložku na cvičení, ručník, pití,
obuv na přezutí
Cena: 45 Kč (1 hodina cvičení)
Škola se po zahájení cvičení uzamyká!!!
Více informací na tel. 721 658 766
www.houzvickova.wz.cz

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

POVÁNOČNÍ SPORTOVNĚ
RELAXAČNÍ NEDĚLE

pro všechny příznivce sportu a zdravého životního stylu…

Kdy? V neděli 7.1.2007 (14,00 hod.-16,15 hod.)
Kde? V Lysé n. L., nová tělocvična Obchodní

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

Program? Aerobic Dance (v podání hostující cv.
Renáty Kůstové)
P - CLASS
Stretchink
Předtančení „malých aerobiček“
Nabídka tuzemských i zahraničních pobytů
se cvičením
Nabídka sportovního oblečení, měření
podkožního tuku
Na závěr soutěž a losování o ceny !!!

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

Vstupné? 160,- Kč

Bližší informace, rozpisy cvičebních hodin a přihlášky 
u cv. Hany Houžvičkové
www.houzvickova.wz.cz

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

P O Z V Á N K A
Opět po roce budeme mít příležitost se podívat na nejlepší veslaře

z České republiky. Před rokem měla Lysá nad Labem premiéru 
v pořádání jednoho z kol Poháru České republiky v jízdě na 

veslařském trenažéru, při kterém jste mohli mimo jiné vidět i naše
nejlepší veslaře, včetně medailistů z mistrovství světa Ondřeje

Synka a Mirku Knapkovou. 
V letošním roce Veslařský klub Lysá nad Labem opět získal 

pořadatelství této akce. II. kolo Poháru ČR 2006-2007 
se uskuteční 9. 12. 2006 na Výstavišti.

Výsledky volejbalové soutěže OP ženy 06/07

SKP Nymburk B 7 6 1 20:4 13
TK Slovan Lysá n. L. B 7 6 1 19:8 13
Bohemia Poděbrady 7 4 3 14:10 11
TK Slovan Lysá n. L. C 7 4 3 15:12 11
Sokol Sadská 7 4 3 14:12 11
SKP Nymburk A 7 2 5 10:16 9
Spartak Pečky 7 2 5 7:18 9
S. Písková Lhota 7 0 7 2:21 7

A. Frankeová

TJ Sokol Lysá nad Labem přijme

SPRÁVCE SOKOLOVNY
Vhodné pro aktivního důchodce

Te l e f o n : 3 2 5  5 5 3  0 0 2


