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V dnešním čísle najdete:
● Kulturní kalendář - str. 5
● Bohoslužby - str. 6
● Tříkrálová sbírka - str. 10
● Činnost šachistů 

- str. 17, 18
● Přehled lékařských 

a lékárenských služeb 
v Lysé nad Labem

Pranostiky
● Když na Mikuláše prší,

zima lidi hodně zkruší.

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

Vánoce na ledě
Pranostika říká „Kateřina na

blátě - Vánoce na ledě“, nebo také
obráceně: „Když je Kačenka
naškrobená - kačka o Vánocích
bláto tlačká“. V jiné se zase praví:
„Na Adama a Evu čekej oblevu“.
To však znamená, že zima už
v kraji vládne, jen se zmírní. Ale
stejně teď takový sníh už nepadá
jako padával nám zamlada. Byl
bělejší alespoň ten, co ležel na
zemi. Vládla u nás idyla
tím, že auta nebyla, co by
sníh v černou břečku změ-
nila. Auta byla ale tak 3 - 4
za den. V zimě se převážně
jezdilo na saních tažených
koněm a rolničkami ověše-
ných (takové bylo ticho, tak
aby se vědělo, že něco
jede).

Před časem jsme měli
k propagaci města slogan
„Lysá město Polabí“ a věři-
li jsme, že se nám podaří
vložit do toho ještě jedno
slovo „Lysá - nejkrásnější
město Polabí“. Je jí už více
než 700 let a přece není
stará, naopak zdá se, že
mládne celou řadou oprav
a úprav a výstavbou nových
objektů. Takže už teď je
krásná. Zvlášť když paní
Zima ji zahalí do bílého, je
jako půvabná dívka, jako
družička na svatbě. Taková
je na našem prvním snímku
- zasněžená, zasněná, líbe-
zná. Z toho obrázku je znát
i to ticho.

Vhodnou fotografii
z doby minulé sice nemáme, ale
bylo to u nás zřejmě podobné,
jako viděl své Hrusice Josef Lada,
šťastné, zimní. 

Také u nás se sáňkovalo - od
zámecké brány až do poloviny
Vodákovy ulice. Tak dojížděla vět-
šina, až na ty, kteří to v plné rych-
losti zastavili na zdi Spořitelny
(Muzeum). Nejkrásnější sanice
byla ale až v podvečer, kdy přišla
spousta dětí a mladých i starších.
Na terase chodníku stály maminky
a babičky - cukroví pak pekly až
pozdě v noci. To potom byly Váno-
ce opravdu, opravdu sváteční - jak

dárky, tak upravené stoly, dobré
jídlo, ale všechno hezky staročes-
ky. Nebyla televize se svými bez-
duchými, halasnými reklamními
šoty a stresujícími zprávami. Místo
toho mnoho tajuplných zvyků
a obyčejů, ale také sváteční pokory
a vzájemného porozumnění.

Diváci by nám neodpustili,
kdyby o Vánocích nebylo divadlo.
Dopoledne pro děti besídka s pro-

gramem, odpoledne loutkové
divadlo pro malé i velké a večer
představení opravdu na úrovni,
žádná laciná fraška. O svátcích se
ale hlavně chodilo ven na zdravý,
čistý vzduch. Byl čistý, protože se
topilo hlavně dřevem, takže
z komínů stoupal jen proužek
voňavého kouře. Šlo se na pro-
cházku, ale ne jen to, také na saně,
lyžovat a bruslit. Pokud opravdu
mrzlo, stalo se ze sokolského let-
ního cvičiště krásné kluziště,
přímo uprostřed města. Čisté,
vyhřáté šatny, zvlášť pro muže
i ženy. Připraveno posezení se

sklenicí čaje, aby nohy z bruslení
unavené si odpočaly. Hrál se také
hokej. Ale bez hrubostí a agresivi-
ty. Jen tak elegantně kolem sebe
kroužili. A pokud náhodou někdo
do druhého strčil, tak snad dokon-
ce řekl „Promiň“. Odpovídala
tomu i výstroj - hráli načesaní bez
helmy. Dokonce ani brankář
neměl masku a helmu ani krunýř
na těle, jen košili a svetřík.

A přece se hokej líbil, že
přicházela spousta diváků,
slušných ne výtržníků.
Stáli trpělivě ve sněhu
dokola kolem ledu.
Kromě toho byla také
„Kruhovka“ se svým nob-
lesním zaměřením.
Kluziště upravovali stu-
denti, sdružení v BVK
(bruslařsko-veslařském
klubu). Tam se scházela
vybraná společnost, pro-
tože se tam nejen bruslilo
a hlavně také krasobrusli-
lo. Na bruslení chodily
dámy v sukních ladnými
pohyby jezdily kolem tak,
aby si mohly vyprávět, co
všechno se v našem městě
děje. Když se sešeřilo, a to
je v zimě brzy, byla osvět-
lena jen hlavní plocha, ale
své kouzlo měla i potem-
nělá zákoutí mezi vrbička-
mi. Další kluziště bylo na
fotbalovém hřišti „Na
písku“, které udržovali
velmi obětavě Skauti. Tam
se bruslilo i hrál hokej.
Kromě těch upravovaných

ploch byla ještě řada dalších mož-
ností. Stačilo jen vzít škrabák
a košťata a sami si uklidit ledovou
plochu. Třeba na kalech a cihelen.
Nebo na druhé straně města ryb-
níčky za Koncem. To je na dalším
obrázku, kde jsou mantinely jen
z uhrabaného sněhu. Příští hokejo-
vé naděje zatím jen ve svém oble-
čení a na bruslích většinou těch na
kličku hrají se zápalem až jim
tváře hoří. Nebo stačilo jít pro-
cházkou do malebného údolíčka
v Hrabanově a tam na tůních si
zabruslit. Trochu sice vzdálenější,

Foto: MVDr. Jan Kořínek

Pokračování na str. 7

Město Lysá nad Labem 
a sbor Českobratrské církve

evangelické

Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ 
KONCERT

na dobových 
nástrojích

COLLEGIUM MARIANUM:
Monika Knoblochová 

- cembalo,
Petr Nouzovský - violoncello,
Adéla Štajnochrová - housle,

26.12. 2005 v 16,00 hod.

v evangelickém kostele 

Vstupné dobrovolné 
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Úvodem si přečtete informace

z posledního říjnového jednání rady
města, které se nevešlo do předchozího
čísla. V listopadu se konala dvě jedná-
ní rady města (to druhé až po uzávěr-
ce, takže příště) a jedno zasedání
zastupitelstva města. 

21. jednání rady města se konalo
31. 10. 2005. V úvodu byla schválena
1 výměna bytu a umístění nové obyva-
telky bytu v DPS. Na návrh odboru
sociálního a zdravotního byl schválen
nákup tradičních vánočních balíčků
pro 66 seniorů z Domova důchodců,
hodnota balíčku je 300 Kč. Novinkou
před vánočními svátky bude slavnostní
zahájení adventu 26. 11. 2005 na
Husově náměstí, spojené s kulturním
programem. Rada města tuto akci pod-
poří příspěvkem 14 tis. Kč. Oblíbenou
akcí mezi dětmi je lampiónový průvod
a ohňostroj. Občanské sdružení
Empatie získalo od rady příspěvek 4
tis. Kč.

V pátém bodu programu členové
rady souhlasili se zvýšením kapacity
ze 40 na 50 dětí v mateřské škole
Pampeliška v Sídlišti. Hygienici
nejsou proti, teď už zbývá schválení od
Krajského úřadu SK. Pokud i tam bude
souhlasné stanovisko, nic nebrání
tomu, aby od příštího září chodilo do
školky více dětí.

Následující bod se týkal personál-
ního auditu na MěÚ a přinesl delší dis-
kusi. Rada dostala ke svému rozhodo-
vání nabídku od jedné společnosti,
která se zabývá personálním poraden-
stvím na profesionální úrovni. Audit je
vhodným řešením, jak zjistit míru
efektivity pracovních postupů jednotli-
vých odborů úřadu, dokáže objektivně
posoudit obsazení a kvalitu plnění pra-
covních úkolů. Tomu odpovídá i cena,
která pro tuto velikost úřadu přesáhla
100 tis. Kč. Dalším vlivem bude i pře-
chod na nový správní řád s účinností
od 1. 1. 2006, a zatím nelze dostatečně
seriózně předpovědět, jak ovlivní chod
úřadu. Proto radní vzali na vědomí
předložený materiál a shodli se na
tom, že k věci se vrátí v I.čtvrtletí
2006.

Bod č. 7 byl obsáhlý a hovořilo se
v něm o zvýšení dostupnosti vysílání
městského TV infokanálu. Kabelové
rozvody jsou efektivní v panelové
bytové výstavbě. Pro individuální
bytovou výstavbu je k dispozici šíření
TV signálu pomocí mikrovln, jako
vysílají „velké“ televizní společnosti.
Výhodou je relativně nízká cena, nic
se nemusí rozkopávat a natahovat
kabely. Proto rada schválila vypsání
veřejné zakázky na zpracování tech-
nicko-ekonomické studie, která ukáže
nejlepší umístění vysílače a odhadne
velikost investičních nákladů. Studie
je nutná i pro povolení od Českého
telekomunikačního úřadu, pokud se
město pro toto řešení rozhodne.

Další 4 body se týkaly bytových
záležitostí a nebyly čtenářsky zajíma-
vé. Ve 12. bodu rada města nepodpoři-
la žádost Krajské hospodářské komory

se sídlem v Poděbradech, aby poskyto-
vala konzultace v některé z místností
na MěÚ v Lysé nad Labem.

Oživení přinesl následující bod,
v němž se upřesňovala nabídka p. Šve-
jdy z Milovic na využití prostor na
Husově náměstí, č. p. 24 (bývalý bufet
Hlinka). Záměr počítá s využitím jen
části nebytových prostor, kde byla
dříve prodejna polotovarů a masa. Pan
Švejda zde chce provést stavební úpra-
vy a během I. čtvrtletí 2006 začít pro-
vozovat čajovnu. Rada tento záměr
schválila.

Z poslední čtvrtiny programu vybí-
rám body č. 18, 20 a 24. V bodu č. 18
rada města posoudila 2 došlé nabídky
na provoz a údržbu veřejného osvětle-
ní města. Jedním ze zájemců byl stáva-
jící provozovatel - firma Brož z Týnce
n. Labem, druhým zájemcem byl p.
Bílek z Lysé n. L. Po delší diskusi čle-
nové rady všemi hlasy přítomných
souhlasili, aby se od 1. 1. 2006 stal
novým provozovatelem p. Bílek,
s nímž bude podepsána zatím dvouletá
smlouva.

Bod č. 20 pojednával o virtuální
prohlídce města, jež by byla zahrnuta
do webových stránek Lysé nad Labem.
Rozhodovalo se mezi 2 nabídkami,
a sice od firmy Virtual-Zoom z Prahy
a od místních mladých programátorů
O. Daňka a V. Poláška. První firma
nabízí prezentaci např. 5 vybraných
míst města, která jsou panoramaticky
nasnímána a jsou turisticky atraktivní,
v nichž se může uživatel pohybovat
libovolným směrem, přibližovat detai-
ly a zaostřovat. Druhá nabídka obsahu-
je velké množství fotografií a umožňu-
je jít ulicemi „krok za krokem“. I zde
se nabízejí turisticky zajímavé pohledy
včetně možnosti detailního popisu.
Druhá nabídka je o něco levnější,
kolem 26 tis. Kč. Ve prospěch druhé
nabídky rozhodlo to, že návštěvník
stránek města bude mít daleko větší
volnost výběru při „procházce“ než jen
několik izolovaných bodů.

V bodu č. 24 vzala rada na vědomí
informativní zprávu o Koncepci pod-
pory knihoven ve Středočeském kraji.
Koncepce byla zpracována na KÚ
a určuje, že ve Středočeském kraji
bude od 1. 1. 2006 pouze 5 pověřených
knihoven: Kladno, Mladá Boleslav,
Kutná Hora, Benešov a Příbram.
Městská knihovna v Lysé nad Labem
ztratí statut pověřené regionální kni-
hovny, ale jejího financování a fungo-
vání se to v zásadě nedotkne.

V závěrečné diskusi se hovořilo
o přechodu pro chodce na Husově
náměstí u kina. Odbor dopravy jedná
o jeho účelnosti s Dopravním inspek-
torátem Nymburk, dále p. Mgr. Tomek
kritizoval „provozní slepotu úřadu“,
protože 5 dnů byla otočená dopravní
značka u přechodu pro chodce u Penny
a až po jeho urgenci došlo k nápravě.
Dále členové rady požadovali opravy
komunikací v Přemyslově a Spojovací
ulici. V závěru pan starosta přečetl
děkovný dopis ministra vnitra F.

Bublana odboru vnitřních věcí za
úspěšnou výměnu občanských průka-
zů občanům nad 70 let.

22. jednání rady města se konalo
14. 11. 2005. Program obsahoval
téměř 40 bodů a trval skoro 7 hodin,
proto budou uvedeny jen nejzajímavěj-
ší body. V úvodním bloku se rozdělo-
valy příspěvky: 3 tis. Kč na VI. ročník
běžeckého závodu „Vzpomínka na E.
Zátopka“, jehož pořadatelem je ZŠ B.
Hrozného, 3,6 tis. Kč na vánoční kon-
cert Klubu přátel dechové hudby, 5 tis.
Kč p. Lukáši Trejbalovi na knihu a CD
o rockových skupinách a osobnostech
Nymburska. ZŠ J. A. Komenského
dostane 5 tis. Kč na studentský zájezd
do Polska. Žádost Veslařského klubu
o dotaci na opravy lodí, nová vesla,
vybudování hřiště a zateplení 1. patra
budovy loděnice (celkové náklady 470
tis. Kč) byla vzata na vědomí a rada
doporučila zařadit dotaci do návrhu
rozpočtu 2006, kde bude upřesněna
výše dotace tak, aby se dostalo na
všechny sportovní kluby.

Městské kino dostane nové vchodo-
vé dveře. Ze dvou nabídek byla vybrá-
na firma Baroch z Lysé n. L., která
dodá a namontuje dělené dveře za 66
tis. Kč, jež přispějí k lepší tepelné
pohodě a sníží náklady na vytápění. 

Na návrh útvaru vnitřního auditu
rada města schválila zápis příspěvko-
vých organizací ZUŠ F. A. Šporka,
Městské knihovny, ZŠ B. Hrozného
a ZŠ J. A. Komenského do obchodního
rejstříku. U dalších příspěvkových
organizací bylo doporučeno doplnit
dodatky ke zřizovacím listinám, aby
obsahovaly smlouvu o výpůjčce
majetku města, jež tyto organizace
užívají. Týká se to všech 4 mateřských
škol a ZŠ T. G. Masaryka. Dodatky
a smlouvy bude schvalovat prosincové
zastupitelstvo.

Jedním ze zajímavých bodů byla
změna oddávacího dne ze soboty na
pátek, a to v době mezi 10 až 14 hodi-
nou. V posledních letech se na radnici
uzavírá kolem 50 svateb ročně. Po
kratší diskusi rada tuto změnu odsou-
hlasila.

V bodu č. 17 se projednával návrh
obecně závazné vyhlášky o systému
shromažďování a sběru komunálních
odpadů. K návrhu bylo několik připo-
mínek, které budou v textu zohledněny.

Jednalo se rovněž o pronájmu ve
zbývající části bufetu v č. p. 24 na Hu-
sově náměstí. Tentokráte dorazily 4 na-
bídky, z nichž rada dala přednost nabíd-
ce Pivovaru Nymburk, který má zkuše-
nosti a dostatečné finanční zázemí.

Z veřejných soutěží uvádím ještě
záměr na provozování placených
veřejných parkovišť na rok 2006. Obě
došlé nabídky (Výstaviště a tradiční p.
Vlček) rada vzala na vědomí, konsta-
tovala, že cenový rozdíl je velmi malý
a požádala o doplňující údaje, než
vydá konečné rozhodnutí.

Devět jednacích bodů se týkalo
prodeje a nájmu pozemků a nejsou zde

detailně uvedeny. Časově nejnáročněj-
ší ( více než 2 hodiny) byl bod č. 30,
v němž se jednalo o rozpočtu města na
rok 2006. Pan starosta velmi podrobně
vysvětlil dosavadní kroky, kdy
z původní varianty se škrtáním a úpra-
vami dospělo k variantě č. 2, v níž
chybí „pouze“ 14,7 mil. Kč. Členové
rady detailně prošli všechny příjmové
a výdajové položky a nakonec uložili
p. starostovi, aby na pracovní schůzku
zastupitelů připravil návrh rozpočtu ve
vyrovnané podobě.

Obsáhle se diskutovalo i nad zvýše-
ním nájemného v městských domech
v Milovicích-Mladé pro rok 2006.
Odbor správy majetku předpokládá
zahájení rozsáhlejších oprav (okna,
výtahy, bytová jádra, sklepní prostory)
a k tomu je nutné mít zdroje. Od roku
2002 platila cena 24 Kč/m2, odbor při-
pravil 3 varianty zvýšení, každou vždy
o korunu vyšší. Po diskusi zvítězil
střed, tzn. 26 Kč/m2. Úprava nájemné-
ho se dotkne 250 bytů ve Slepé
a Sportovní ulici a město od ledna
získá měsíčně 28 tis. Kč navíc na plá-
nované opravy.

Blok informativních zpráv obsaho-
val 5 položek a týkal se obsazenosti
škol a družiny v následujících letech
až do r. 2012, dále organizačních změn
ve Středočeské plynárenské, jednání
kontrolního a finančního výboru
a stavu nemovitého majetku města.
Zprávy vzala rada na vědomí, stejně
tak i zápisy z komisí: bytové, kulturní,
stavební. Posledním, dodatečně zařa-
zeným bodem, byla žádost p. RNDr.
Střechy o příspěvek na vydání publi-
kace „Města a obce středních Čech“.
Publikace by byla reprezentativním
dárkem, nebyla by volně v prodeji.
Nakonec rada odsouhlasila příspěvek
30 tis. Kč, polovina ještě letos a polo-
vina v roce 2006.

V závěrečné diskusi členové rady
vyslechli informaci, že do veřejné sou-
těže na měření TV signálu ve městě
došla pouze jediná nabídka, a to od
firmy B PLUS TV z Klimkovic. 

7. zasedání zastupitelstva města
se konalo 23. 11. 2005. Podobně jako
minule seděly v auditoriu i některé
maminky, které si přišly poslechnout
pokračování záležitostí kolem školní
družiny. Po tradičním úvodu přišly na
řadu návrhy ke schválení. První dva
body byly smlouvy na zřízení věcného
břemene s energetiky a plynaři při
výstavbě inženýrských sítí. Dotazy p.
Mgr. Fajmona zodpověděl p. starosta,
nicméně hlasování nebylo u prvního
bodu tak hladké (11 pro, nikdo proti, 3
se zdrželi) jako u druhého (14 pro).
Třetí v pořadí byl bezúplatný převod
pozemku 5,4 tis. m2 ve skautském are-
álu z Úřadu pro zastupování státu
(bývalý okresní úřad) na město. Jedná
se o historický majetek města, takže
s převodem nebudou problémy. Mgr.
Fajmon upozornil, že skauti už
v tomto směru podnikli určité kroky.
Pan starosta doplnil, že převod se
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Zastupitelstvo Středočeského
kraje a Lysá nad Labem

Zastupitelstvo Středočeského
kraje na svém zářijovém a říjno-
vém zasedání projednalo i něko-
lik návrhů, které se bezprostřed-
ně dotýkají Lysé nad Labem.

- Zajištěním základní dopravní
obslužnosti na železnici v roce
2006 se zastupitelstvo zabývalo 
19. září. Na základě jeho rozhodnu-
tí pokryje kraj dotací ve výši 750
milionů korun ztrátu v osobní pře-
pravě po železnici v rozsahu 
12,3 milionu kilometrů. Na trati
Praha - Lysá nad Labem - Kolín
bude dotován dopravní výkon 1032
tisíc kilometrů. To znamená, že
právě do spojů na této trati bude
směřovat největší část uvedené
dotace. Na trati Lysá nad Labem -
Milovice bude dotován dopravní
výkon 124 tisíc kilometrů a na trati
Lysá nad Labem - Ústí nad Labem
výkon 352 tisíc kilometrů.

- Stejný den zastupitelstvo kraje
schválilo městu Lysá nad Labem
dotaci ve výši 600 tisíc korun na
projektovou dokumentaci odkanali-
zování města, zajištění vodohospo-
dářského povolení a zpracování
žádosti o dotaci na realizaci akce
z operačního programu Infrastruk-
tura. Částka by měla pokrýt 50 %
výdajů na uvedené činnosti.

Samotná investice odkanalizová-
ní Lysé, jejíž součástí je rekonstruk-
ce a dostavba stokové sítě i intenzi-
fikace a rozšíření čistírny odpad-
ních vod, přijde asi na 120 milionů
korun a bez dotace ji není město
schopno v dohledné době provést.
Přitom z přístupové smlouvy České
republiky k Evropské unii vyplývá
pro všechny obce s počtem obyvatel
nad 2 tisíce povinnost zajistit do
roku 2010 úplné odkanalizování!!!

- Ještě před letními prázdninami

rozhodlo zastupitelstvo sjednotit
podmínky poskytování pečovatel-
ské služby, když ji ve většině okre-
sů v kraji zajišťují obce či nezisko-
vé organizace a v ostatních okre-
sech včetně Nymburska krajské
příspěvkové organizace. Ty by měly
do konce letošního roku zaniknout.

V pondělí 24. října zastupitel-
stvo souhlasilo s převodem činnos-
tí krajské organizace pečovatelské
služby působící na Nymbursku na
obecně prospěšnou společnost
Centrum sociálních a zdravotních
služeb Poděbrady, založenou 
městem Poděbrady. Součástí nové
společnosti, na kterou kraj převede
i movitý a nemovitý majetek, se
stane i středisko pečovatelské 
služby v Lysé. K tomuto rozhodnu-
tí přistoupilo zastupitelstvo kraje
poté, kdy se většina obcí a měst
okresu Nymburk shodla na společ-
ném financování provozu nové
organizace. Výše příspěvků jednot-
livých obcí se budou vypo-
čítávat podle počtu jejich obyvatel,
příští rok mají činit 50,- Kč na jed-
noho obyvatele. Činnosti pečova-
telské služby bude nová obecně
prospěšná společnost vykonávat od
1. ledna 2006, pro uživatele se nic
nezmění.

- V pondělí 24. října zastupitel-
stvo kraje ještě schválilo nabytí tří
pozemků v Litoli, které jsou trvale
dotčené stavbou I. etapy obchvatu.
Jde o bezúplatné nabytí pozemků
p. č. 323/65 o výměře 204 m2

a p. č. 323/66 o výměře 462 m2 od
města Lysá nad Labem a o odkou-
pení pozemku 323/58 o výměře
354 m2 od státu.

Petr Kopecký,
člen Zastupitelstva 

Středočeského kraje

Upozornění
Od března roku 2006 bude stanoviště velkoobjemového kontejneru

opět přemístěno. Jedná se o stanoviště za tratí, které se přesune zpět do
ulice Čechova, ale bude posunuto na pozemek u kolejí.

uskuteční se souhlasem skautů
a město počítá s tím, že junáci budou
areál užívat i nadále a za symbolickou
cenu. I čtvrtým a pátým bodem byl
bezúplatný převod pozemku, tentokrá-
te o výměře 2,3 tis. m2 a necelých 3 tis.
m2 od Pozemkového fondu Nymburk.
Pozemky budou využity pro stavbu
sítí, komunikací a obecně prospěšných
staveb. V obou případech byl převod
schválen všemi hlasy 14 přítomných
členů zastupitelstva. V bodu č. 6 se
projednávala koupě 3 menších pozem-
ků o celkové výměře 522 m2 od Sem-
pry Praha. Smlouvy byly předjednány,
pozemků se dotkne výstavba průmy-
slové komunikace a dohodnutá cena je
velice příznivá. Pan M. Horvát vystou-
pil s dotazem, k jakému účelu bude
průmyslová komunikace. Pan starosta
uvedl, že na pozemcích se již staví.
Hlasování o průmyslové komunikaci
již bylo dávno uzavřeno, nyní jde
v zásadě o formální souhlas. Ale ani to
nestačilo a hlasovalo se stejně jako
v prvním bodu (11:0:3).

Následující sedmý bod přinesl zvý-
šení napětí v zasedací místnosti.
Zastupitelé posuzovali návrh p. RNDr.
Coubala z firmy EREBUS na kompen-
zaci závazku 170 tis. Kč formou pře-
vodu nemovitosti, a sice zpevněné
komunikace Na Mršníku. Podle zna-
leckého posudku je cena komunikace
175 tis. Kč, což vyrovná závazek, a tak
rada již dříve schválila navržené řeše-
ní. Někteří zastupitelé však přišli
s celou řadou dotazů: např. nevznikne
v rozpočtu schodek, když se počítalo
s příjmem v hotovosti? Proč bude mít
město komunikaci na Mršníku,
k čemu bude sloužit? Další členové
zastupitelstva jim sami odpověděli,
a tak nakonec převážil názor, že je
účelné tuto cestu do budoucího spor-
tovního a rekreačního areálu vlastnit.
Hlasování ale dopadlo opět jako
v bodu č.1, tj. 11:0:3. 

Bod č. 8 se týkal změny názvu
ulice JUDr. Dohalského. V centrální
evidenci obyvatel ČR je tato vedena
jen jako Dohalského. Z 16 obyvatel
nad 15 let jich 12 má nový občanský
průkaz s názvem ulice bez titulu. Mgr.
Fajmon upřesnil, že název byl stano-
ven v roce 1996 včetně titulu, aby se

konkretizoval právě p. JUDr. Dohal-
ský, který zahynul v koncentračním
táboře. Aby se předešlo dalším kom-
plikacím s výměnou úředních listin,
hlasovali zastupitelé jednomyslně pro
kratší název ulice.

Následující bod proběhl rychle
a bez připomínek. Všemi hlasy byli
schváleni 4 kandidáti na přísedící
u Okresního soudu Nymburk.

Body č. 10 a 11 byly textově obsáh-
lé, projednávaly se návrhy 2 OZV -
o místních poplatcích a o systému
shromažďování a sběru komunálního
odpadu. Diskuse proběhla ve věcném
duchu a připomínky budou zapracová-
ny do konečného znění vyhlášek.
Rovněž hlasování bylo rychlé a hladké.

Potom následoval blok 5 informa-
tivních zpráv, tak jak byly předloženy
již na minulém jednání rady města.
Jak se očekávalo, největší diskuse se
vedla u obsazenosti školských zařízení
v dalších letech. P. Mgr .Fajmon
v úvodu svého vystoupení pochválil
zpracovaný materiál, který dává vcel-
ku optimistickou předpověď na ustále-
né počty dětí. Následně upozornil na
to, že v tabulkách nejsou zahrnuty
počty dětí z Milovic. Vzhledem
k nárůstu nových rodin v Milovicích
se dá očekávat trvalý příliv milovic-
kých dětí do škol v Lysé. Diskuse
vyústila ve dva úkoly: za prvé p. sta-
rosta projedná se starostou města
Milovice otázku umísťování dětí
z Milovic ve školách a školských zaří-
zeních v Lysé nad Labem, a za druhé
byly Školské rady ZŠ B. Hrozného
a ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad
Labem vyzvány k projednání jejich
stanoviska k otázce školní družiny
a dalších případných požadavků na
jejich rozvoj v roce 2006. 

Dalším bodem byla diskuse k obec-
ním záležitostem, v níž zazněla kritika
na vyvážení tříděného odpadu, hovoři-
lo se o parkování na Husově náměstí
a ve městě vůbec, o plakátovacích plo-
chách v Litoli a u nadjezdu, vzneseny
požadavky na prořezání keřů a stromů. 

Po schválení usnesení pan starosta
poděkoval přítomným za aktivní účast
a zasedání ukončil. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Oznámení veřejnosti
Tímto oznámením informuji veřej-

nost, že Městský úřad a Městská kni-
hovna v Lysé nad Labem budou mít v
závěru roku omezený provoz. Městský
úřad bude uzavřen v posledních 4 pra-
covních dnech roku, a sice od 27. 12.
do 30. 12. 2005. 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. 

Stejný režim bude mít i knihovna;
jedinou výjimkou bude videopůjčov-
na, která bude mít otevřeno 28. 12.
2005 podle běžné otevírací doby, tj. 
8-11 a 12-18.

Uzavření úřadu se dotkne pouze

jediného úředního dne - středy
28.12.2005, v ostatních případech se
jedná o dny neúřední.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

www.mestolysa.info
Informační stránka 

o firmách v Lysé a okolí
Registrace zdarma!
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Již podruhé měli občané města
v rámci oslav Dne stromu mož-
nost zúčastnit se veřejné výsadby
stromů. Po loňské Poděbradově
ulici byl tentokrát zvolen park
Dobrovského sady, který byl od
roku 2003 postupně připravován
na kompletní obnovu.

V neděli 6. 11. odpoledne se
sešla skupina 15 zájemců v parku,
aby si pod dohledem Bc. Davida
Kolářského ze společnosti RE-

MONDIS s r.o. vysadila tři
vzrostlé stromy - 2 lípy a břízu.
Současně s výsadbou byla zájem-
cům představena koncepce nové
parkové úpravy. 

Touto výsadbou byla prakticky
ukončena obnova parku (trávníky
budou osety na jaře) a občanům
Litole byl tak do užívání předán
v současné době nejlépe upravený
park ve městě.
Za odbor ŽP Stanislav Svoboda

Výsadba stromů v parku
Dobrovského sady

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

Německý ovčák - delší srst č. 12
- pes, 7 let, barva černošedá, přátelský

a klidný pes

Vlčák č. 13 
- fena, 4 roky, barva vlkošedá, vhodná

do klidného prostředí

Kříženec - špic č. 14
- fena, 5 let, vhodná do klidného pro-

středí

Kříženec č. 36
- fena, 1 rok, barva šedočerná, hodná,

vhodná k dětem

Kříženec vlčák - dobrman č. 42
- pes, 3 roky, barva černá, pes vhodný

na hlídání

Kříženec jezevčíka č. 66
- pes, 2 měsíce, barva hnědá, hodné

a hravé štěně

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

Noví majitelé, kteří se ujmou pej-
ska z útulku, jsou osvobozeni z platby
(roční poplatek za psa) po dobu dvou
let. Dále dostanou zákaznickou kartu
na odběr chovatelských potřeb v cent-
ru města Lysá n. L. s poskytovanou
slevou při každém nákupu ve výši 
5 %. MěÚ Lysá n. L. děkuje všem
občanům, kteří projeví zájem o naše
opuštěné pejsky.

za odbor SM B. Černá

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

Pod záštitou České gerontologic-
ké a geriatrické společnosti ČLS
JEP se ve dnech 12. - 14. října 2005
konal IX. kongres „Gerontologické
dny Ostra-va“ v Domě kultury
města Ostravy. Akce se těšila velké-
mu zájmu jak zdravotnických pra-
covníků, tak pracovníků sociální
sféry, kteří pomáhají seniorům
v domácím prostředí i v do-movech
důchodců. 700 účastníků kongresu
z různých krajů republiky mělo
možnost čerpat informace z 50
velmi zajímavých přednášek a vzá-
jemně si mezi sebou předávat zkuše-
nosti v oblasti péče o seniory.
Nechyběly ani doprovodné progra-
my pro studenty, lékaře a seniory
z řad veřejnosti. 

Při této příležitosti byly rovněž
uděleny ceny za mimořádný přínos
v oboru gerontologie pro rok 2005.
Ceny se udělují v oblasti zdravotní
a sociální. V roce 2003 získala toto
ocenění naše organizace za výstavu
prací seniorů pořádanou pod
názvem Šikovné ruce našich senio-
rů. Za poskytování širokého spektra
zdravotních a sociálních služeb
seniorům ve městech a obcích
Středočeského kraje v letošním roce
získala zvláštní ocenění paní Emílie
Třísková ředitelka naší organizace.

Velice si ocenění vážíme, protože je
důkazem, že cesta, kterou se ubírá
naše organizace, je v souladu
s novými trendy. Naší snahou je
i nadále poskytovat kvalitní služby
v domácím prostředí všem, kteří je
potřebují. 

Stáří je etapa života, kterou při
troše štěstí bude prožívat každý
z nás. Záleží na každém naučit se
zdravě stárnout již od středního
věku. Určit si životní styl, program
pro volný čas, udržování pohybové
a duševní aktivity, sociální kontakty.
Právě aktivita je nejlepším receptem
proti stáří. Dává smysl životu a je
prevencí řady nemocí. Podívejme se
kolem nás a určitě najdeme mnoho
příkladů u svých rodičů, prarodičů
a starších spoluobčanů. Vážím si
proto každého člověka a přeji si, aby
důstojně a spokojeně prožíval stáří,
abychom k sobě byli vzájemně
ohleduplní, pomáhali si a úsměv
a podaná ruka nás provázely nejen
v čase vánočním.

Přeji Vám spoluobčanům a všem
spolupracovníkům krásné Vánoce,
v novém roce mnoho zdraví a pohody.

Za organizaci Centrum 
sociálních a zdravotních služeb

Součková Věra,
středisko Lysá nad Labem

Centrum sociálních 
a zdravotních služeb - oceněníV neděli 23. října byla veřejnosti

předána obnovená studánka pod
Viničkami. Iniciativa vzešla ze snahy
uchovat v krajině zajímavý krajinný
prvek, který má ve vztahu
k památným lípám zcela
mimořádné postavení. Shodou
okolností se jedná o jedinou
nezatrubněnou studánku
v okolí Lysé nad Labem (další
studánky se nacházejí až u
Přerova nad Labem).

Při předávání studánky se
několik nadšenců, s dotazem
na kvalitu vody, napilo.
Protože se v archivu města
nezachovala žádná zpráva

o kvalitě vody, zadal odbor životního
prostředí vyhodnocení kvality vody
Vodohospodářským laboratořím
v Nymburce. A jaké jsou výsledky?

Obnovená studánka pod
Viničkami

ukazatel jednotka výsledek limitní hodnoty

Barva mg/l <2 20,0
Zákal ZF (t) 0,08 5,0
pH 7,20 6,5 - 9,5
Chloridy mg/l 33 100
Sírany mg/l 134 250
Dusitany mg/l <0,02 0,50
Dusičnany mg/l 69 50
Vápník mg/l 148 min. 30,0
Hořčík mg/l 9,7 min. 10,0
Amonné ionty mg/l <0,05 0,50
Železo celkové mg/l <0,05 0,20
Mangan mg/l <0,05 0,20
Koliformní bakterie KTJ/100 ml 95 0
Fekální k.í bakterie KTJ/100 ml  0 0
Enterokoky KTJ/100 ml 0 0
Mezofilní bakterie KTJ/ml 27 20
Psychrofilní bakterie KTJ/ml 18 200

Výsledky nám potvrdily známou sku-
tečnost, že povrchové vodní zdroje v
zemědělské krajině nevyhovují vy-
hlášce Ministerstva zdravotnictví 

č. 252/2004 Sb. u ukazatelů tučně
vyznačených. Což je i případ studánky
pod Viničkami.

odbor ŽP
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KINO, DVD PŮJČOVNA,
CAFÉ BAR

HOGO FOGO
PROGRAM PROSINEC

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

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

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

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

!!! V KINĚ NOVĚ OTEVŘENA DVD
PUJČOVNA !!!

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

vracení DVD každý den do 20 hod.
půjčování DVD každý den do 23 hod.

(ne. do 22 hod.)

!TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK! 
Neběhejte zbytečně po obchodech

Předplacená průkazka 
do DVD půjčovny 

(200 Kč /5 DVD + 1 zdarma,
400 Kč /10 DVD + 2 zdarma,
600 Kč/15 DVD +3 zdarma)

◆ Při první výpůjčce káva Segafredo
zdarma.

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

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

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

K I N O

čt. 1.12. 20:00
Góóól

USA, 2005, 116 min.
Je tu první pořádný film o fotbalu! Těšte se

i na Milana Baroše, Vladimíra Šmicera
a Davida Beckhama!

pá. 2.12. 20:00
Wallace a Groomit

USA, 2005, 85 min.
Plastelínová dvojka - roztržitý vynálezce
a jeho věrný pes -  z Oscarem oceněných
filmů  Nicka Parka (Slepičí úlet) poprvé
vstupuje na filmové plátno v celovečerní

komedii.

so. 3.12. 19:30
Můj miláček ráže 6,65
Dánsko/VB, 2005, 100 min.

Film o mladých samotářích z hornického
městečka, kteří si vytvořili silné citové

pouto ke svým střelným zbraním.

čt. 8.12. 20:00
Legenda o Zorrovi

USA, 2005, 131 min.
Muž s černou maskou se vrací. Akční podí-
vané s Antoniem Banderasem a Catherine

Zeta-Jonesovou.

pá. 9.12. 20:00
Crawlling Kings Poshooks 

Bluesový KONCERT 

so. 10.12. 19:30
Štěstí

ČR, 2005, 103 min.
Působivé drama z průmyslového města,
kde trojice přátel (Wilhelmová, Liška,
Geislerová) z jednoho paneláku hledá 

štěstí. 

ne. 11.12. 15:00
Hvězda betlémská II

PRO DĚTI
ČR, 63 min.

Pásmo vánočních pohádek pro nejmenší 

po. 12.12. 18:00
Jazzový večer:

Koncert ZUŠ F. A. Šporka

20:00
Koncert Kvartetu Víta Andršta

pá. 16.12. 20:00
Kletba bratří Grimmů
USA/VB/ČR, 2005, 118 min.

Dvojice proslulých německých pohádkářů
se stala základem pro vizuálně okouzlující

film plný fantazie.

so. 17.12. 20:00
Doblba

ČR, 2005, 110 min
Nová česká černá komedie s Jaroslavem

Duškem v hlavní roli.

čt. 22.12. 20:00
Hrubeš a Mareš
ČR, 2005, 120 min.

Richard Krajčo a Jan Budař v nové kome-
dii líčící osudy dvou kamarádů-outsiderů,

z nichž jeden je dojemný nezaměstnaný
ňouma milující Hanu Zagorovou, druhý zas

nesympatický dopravní revizor.

ne. 25.12. 20:00
Vánoční besídka

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

K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

2. - 4. 12. Mikulášské trhy 2005 
Výstaviště

6. 12. BAROKO - dokončení
Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou 

16.30 hod. MěK

9. - 11. 12. Stříbrné trhy 2005
Výstaviště

10. 12. Přednáška Dr. Pavla Filipi
14.30 hod. ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické

11. 12. Vánoční koncert Hasičské dechovky
18 hod. Kino na Husově nám.

12. 12. Jazzový večer v kině
18 hod. koncert ZUŠ F. A. Šporka 

20 hod. koncert Kvartetu Víta Andršta

16. - 18. 12. Zlaté trhy 2005 
Výstaviště

18. 12. Turnaj v šipkách
15 hod. Klubovna zahrádkářů v Poděbradově ul.

19. 12. Klubový večer filmového a diskusního klubu Archa
18.30 hod. v sále ZUŠ

24. 12. Vánoční zpívání a živý Betlém
13.30 hod. u kostela sv. Jana Křtitele

26. 12. Vánoční koncert COLLEGIUM MARIANUM
16 hod. evangelický kostel

3. 1. 2006 Hrabě František Antonín Špork a jeho barokní 
odkaz v Lysé a okolí
16.30 hod. Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou v MěK

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

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

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

na www.otomtoje.cz.

Z á k l a d n í  u m ě l e c k á  š k o l a
F r a n t i š k a  A n t o n í n a  Š p o r k a

L y s á  n a d  L a b e m

Než zavoní vánoční 
stromeček...
6.12.2005 Vánoční třídní večer žáků p. uč. T. Salačové 

v 17.00 hod. v sále ZUŠ F. A. Šporka

7.12.2005 Zahájení Vánoční prodejní  výstavy prací žáků 
výtvarného oboru v Galerii ve sklepě 
(Výstava potrvá do 21.12.2005) 

8.12.2005 Koncert  učitelů v Muzeu B.Hrozného v 18.00 hod.
11.12.2005 Zájezd do Stavovského divadla v Praze na předsta-

vení opery W. A. Mozarta „Kouzelná flétna“
12.12.2005 Vánoční koncert žáků z pobočky v Kostomlatech

nad Labem
v 17.00 hod.  hudebním sálku ZŠ Kostomlaty nad Labem

12.12.2005 Předvánoční jazzový večer s jazzovým orchestrem
ZUŠ F. A. Šporka 
a Quartetem Víta Andršta v sále a foayeru kina Hogo Fogo 
od 18.00 hod.

14.12.2005 Vánoční koncert žáků z pobočky v Milovicích 
v 18.00 hod.
v malém sále kulturního domu v Milovicích 

15.12.2005 Vánoční koncert žáků v 17.00 hod. 
v sále ZUŠ F. A. Šporka 

19.12.2005 Vánoce jako z pohádky! 
- vystoupení pro mateřské školy v 9.30 a 10.30 hod. v sále ZUŠ 

F. A. Šporka

20.12.2005 Vánoční koncert komorních souborů a sólistů 
v 18.00 hod. 
v sále ZUŠ F. A. Šporka

V neděli 11. 12. 2005 v 18 hodin se koná v sále kina v Lysé n.L. tradiční 

VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje: Hasičská dechovka Lysá n.L. 

Dirigent: Miroslav Císař 
Sólisté: Jiřina Vlachová, Vladimír Jiroud a další

Městská knihovna v Lysé nad Labem, Husovo náměstí 23 
(budova MěÚ - přízemí), 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 55 12 55,

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

Vás zve v rámci 10. výročí šporkovských oslav
na besedu s paní PaedDr. Marií Kořínkovou 

na téma:

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

Beseda se koná v úterý 3. ledna 2006 v 16.30 hodin

Vstup ZDARMA!
Všichni jste srdečně zváni!
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Blahopřejeme
Citát: „Člověk by měl vidět ve všedním nevšední

a v nevšedním všední.“
Denis Diderot

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

91 let
paní Jaroslava Matušková

92 let
paní Božena Hemišová

93 let
paní Věra Vovčičková

94 let
pan František Veškrna

MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A TANEČNÍ KLUB

DOSPĚLÝCH LYSÁ NAD LABEM

PŘIPRAVUJÍ

2. REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

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

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

PŘEDTANČENÍ:

TANEČNÍ SKUPINA „CROCK 14“ / VE STYLU COUNTRY

STEP/ ORCHESTR „ORIGINÁL HAVLOVKA“ D.K.

LITOMĚŘICE

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

Českobratrská církev evangelická 
VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ 

VÁS ZVEME

18.12. od 9,00 bohoslužby s dětskou vánoční slavností 
(kostel - nám. B. Hrozného) 

25.12. od 9,00 bohoslužby s vysluhováním večeře Páně 
(kostel - nám. B. Hrozného) 

od 10,30 bohoslužby v Milovicích 
(kulturní dům - ul. 5. Května) 

od 14,00 bohoslužby v Čelákovicích s večeří Páně 
(modlitebna - Vašátkova ul.) 

26.12. od 9,00 bohoslužby, káže Mgr. Tabita Landová Th.D. 
(kostel - nám. B. Hrozného) 

1. 1. od 9,00 bohoslužby s vysluhováním večeře Páně 
(modlitebna - nám. B. Hrozného)

Všechny shromažďovací prostory jsou vytápěny.

Římskokatolická farnost 
Lysá nad Labem

Farní charita Lysá nad Labem
Spolek rodáků a přátel města

Lysá nad Labem

zve děti i dospělé na

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
a ŽIVÝ BETLÉM

24. 12. 2005 ve 13.30 hodin
před kostelem sv. Jana Křtitele

Zpívat budou děti ZŠ B. Hrozného 
pod vedením 

paní učitelky Kremlíkové

Pořad Bohoslužeb Vánoční doba 2005 
Římskokatolická farnost Lysá n. L., Milovice 

a Kostomlaty n. L.

24.12. Štědrý den - Liturgie vigilie a půlnoční mše sv.
15.00 hod. Kostomlaty (mše s dětským představením)
22.00 hod. Milovice
24.00 hod. Lysá (mše v provizorních prostorách opravovaného 

interiéru kostela)
25.12. Narození Páně - Boží hod vánoční
8.00 hod. Milovice, 9.30 hod. Lysá, 11.00 hod. Kostomlaty
26.12. Svátek sv. Štěpána (pondělí) 9.30 hod. Lysá n. L.
27.12. (úterý) sv. Jana apoštola a evangelisty 18.00 hod. Lysá (mše

sv., ve které je požehnáno vínu „pijme lásku sv.
Jana“)

30.12. (pátek) Svátek svaté Rodiny 9.30 hod. Lysá (mše, ve které je
požehnáno manželským párům farního společenství)

31.12. (sobota) sv. Silvestra 16.00 hod. Lysá n. L.
1.1.2006 Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok

(Liturgie poděkování s prosbou o pomoc, Boží pože-
hnání do nového roku 2006)

Pořad bohoslužeb je jako v neděli ve farnostech.
Srdečně zvu všechny, kteří máte zájem, ke společné oslavě svátků

radosti v Liturgii. V tomto smyslu Vám přeji, abychom i v těch násle-
dujících dnech i v těch všednostech byli nositelé a šiřitelé vánočních
hodnot, tedy být opravdovým svědkem Vánoc.

Váš R. D. Pavel A. Porochnavec
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ale obklopeno stromy je staré
rameno Labe na Řehačce. Také
v Litoli je staré rameno, ta snad-
něji zamrzají. Ale vůbec nejpěk-
nější bylo prosluněné prostředí
u Jizery, pokud se vylila do luk.
Na tom mělkém až do dna pro-
mrzlém a tím bezpečném jezeře
byl led jako zrcadlo. Taková per-
lička na závěr. Ti nejmenší kluci
hráli hokej na uklouzaném plácku
Na Františku - stačilo jen zapum-
povat a celá silnice namrzla. Tam
měl svou dílnu mistr truhlář a ten
řezal klukům hokejky. Kus za
1 Kč, za to snad nemohl pořídit

ani dřevo. Nebyl podnikatel, byl
skutečný mistr truhlář se zkuše-
ností z Vídně. A pak, ale to už je
vlastně až po Vánocích - přišli
ledaři. Nohy zamotané do pytlovi-
ny, silní, urostlí (snad chodili do
některé posilovny), to však už je
jiná záležitost, jak se dělal led pro
pivovar, řezníky a hospody -
kdeže ty loňské ledy jsou...
Vánoce jsou Vánoce, nejkrásnější
svátky roku, tak tedy klidné
a tiché, pokoj lidem dobré vůle
i těm, co na Štěpána přijdou na
koledu se džbánem, ať před
domem Vám neupadnou na led.      

šonda

Vánoce na ledě
Pokračování ze str. 1

Kříž a kalich
Na evangelických kostelích,

kostelích Církve československé
husitské, na tiskovinách námi
vydávaných, náhrobcích a pomní-
cích často vidíme místo kříže
kalich. Proč tomu tak je? Proč
tento symbol volíme? O tom a o
významu snah o nápravu - refor-
maci církve v Čechách, zahájenou

zejména zápasem a dílem Huso-
vým, promluví 10. prosince ve
14.30 hodin ve sborovém domě
Českobratrské církve evangelic-
ké na náměstí B. Hrozného 
Dr. Pavel Filipi, profesor
ETFUK v Praze. Zveme k účasti.

Kostnická Jednota,
Lysá nad Labem Vánoční zamyšlení

I kdyby nám andělský jazyk
zvěstoval, co se v Betlémě stalo,
velká část naší společnosti by
tomu jen stěží rozuměla.
Přesahuje to chápání lidí, kteří
Vánoce srazili do říše bájí, idyl
a kýče.

Vánoce přinášejí vzruch, vypě-
tí. Ani sekularizovaná společnost
nemůže popřít, že lesk a sláva
Vánoc původně patřily Bohu,
který jedné noci ležel na slámě
v betlémské stáji v chudobě a bez-
mocnosti jako chvějící se dítě. Na
to se nesmí zapomenout, i když
Syn Boží je z Vánoc odsunován do
pozadí a nahrazován člověkem
jako bohem. Vánoce jsou památ-
kou příchodu Syna Božího do
našeho světa a příchodem Boha

do naší duše. Jezulátko je tím,
koho značí slovo Emanuel - tedy
Bůh s námi. Ježíš se stal dítětem
lidským, aby se člověk stal dítě-
tem Božím. „Hleďte, jak velkou
lásku nám Otec projevil, že se
smíme nazývat Božími dětmi a to
také jsme.“ (1 Jan 3,1). Přijměte
vděčný vánoční dar Boží přítom-
nosti mezi námi lidmi.
Nezavírejme srdce před Božím
dítětem s jeho vykupitelskou
minulostí. Vždyť on je ztělesně-
ním Boží lásky a všech ctností,
které se Bohu líbí a naše soužití
šťastně obdařují. Připravme mu ve
svém čistém a pokorném srdci pří-
bytek a domov, abychom tak
mohli slavit pravé Vánoce.

2005 R.D. Pavel A.P.

Zveme všechny mladé na 

Vánoční turnaj v šipkách 
konaný v neděli 18. prosince od 15.00 hodin 

v klubovně zahrádkářů v Lysé nad Labem,
Poděbradova ulice. 

Na programu jsou hry a nebude chybět 
vánoční občerstvení. 

Pořádá mládež sboru Apoštolské církve v Lysé n.L.

Filmový a diskusní klub ARCHA 
zve zájemce na poslední letošní klubový večer s názvem 

AHOJ DÁREČKU!
Jsi-li mladý a máš - li 

v pondělí 19. prosince od 18.30 hodin
čas, čekáme Tě v sále Základní umělecké školy 

v Lysé n. L. Co zažiješ? Opět mnoho legrace, můžeš se
zapojit do diskuse, tentokrát si poslechnout i vánoční

koledy, vyrobit dárek a prožít jistě nezapomenutelné dvě 
a půl hodiny. 

Těší se na Tebe organizátoři klubu Katka Žáková, Dan
Valenta, Zuzana Sedláčková.

Vánoční bohoslužba
sboru Apoštolské církve v Lysé nad Labem proběhne 

v neděli 25. prosince 
v sále Základní umělecké školy od 9.00 hodin. 

Každý je srdečně zván.

Beletrie pro dospělé
Přežít s vlky - M. Defonseca,

Královnin šašek - P. Gregory,
Bojoval jsem u Berlína - H.
Nowak, Dokonalý rozvod - A.
Corman, Žirafí slzy - A. M. Smith

Naučná literatura pro
dospělé

Pravidla pro jízdu životem 
aneb jeďte stále rovně a nahoru,
Dětská etiketa vesele a hravě,
Děsné české dějiny - Krutí vládci 
a jejich povedené manželky,
Děsivá věda - Vrtkavé štěstí
(Tajemství pravděpodobností)

Naučná literatura pro
děti

Český jazyk - přehled středo-
školského učiva, Literatura - pře-
hled středoškolského učiva, Cesty
za příšerami a dobrodružstvím - 
I. Mackerle, Jak voní Indie - 
Z. Tarabusová, Ponorka - 
T. Clancy
Beletrie pro děti

Neviditelná bestie - T. Brezina,
Bramborová Bára - I. Březinová,
Veselé pohádky se zvířátky, Rok
plný svátků s Medvídkem Pú,
Půlnoční přízrak - R. L. Stine,
Smrček krasavec, Nejkrásnější
sněhulák, Dva ve fraku - 
R. Čechura

Historické - Království nebeské
Dobrodružné - Sahara
Pro mládež - Děti z Ostrova
pokladu, Popelka, Myšák Stuart
Little 3, Valiant

Komedie - Slečna Drsňák 2,
Román pro ženy, Horem pádem
Napětí - Sametoví vrazi,
Nukleární cíl

Nové videokazety ve videopůjčovně

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

Polabské vánoční trhy 2005:
Příležitost k nákupu pod jednou střechou

Mikulášské trhy
2. 12. - 4. 12.

Stříbrné trhy
9. 12. - 11. 12.

Zlaté trhy
16. 12. - 18. 12.
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P r o c h á z k y  p a m ě t í  a n e b
a d v o k á t  n a  c e s t á c h .

Tak byla nazvána kniha, kterou vydal náš rodák JUDr. Václav
Král. Na svých četných cestách advokátních i soukromých navštívil
více než 60 zemí na 4 kontinentech. Na ně s odstupem času vzpo-
míná v kapitolách nazvaných např. Santiago de Compostella, Rio de
Janeiro. Další kapitola je o třech největších vodopádech na světě,
o cestách na Filipiny, do Hong Kongu, o návštěvě britského parla-
mentu v Londýně, autor rozsáhle píše o Paříži. Kniha má 130 stran
a lze ji zakoupit za 158 Kč v Knihkupectví CESTA manželů
Hadáčkových, Sokolská 1100 v Lysé n. L. V tomto knihkupectví
lze také koupit první knihu dr. Krále Případy slavných i neslavných
aneb můj život s advokacií.

Co když zemře naděje?
Kdesi daleko...tak daleko, že

tam nikdy nedojdeš... mezi ledem
a sněhem... tam v ledovém zámku,
kde vítr ostrými polibky ubíjí vše
živé, právě teď umírá starý velice
hodný muž. Má dlouhé bílé vousy,
baculatý nos a utrápené šedé oči,
ze kterých mu ve velice teplých
a horkých krůpějích stékají po tvá-
řích, omrzlých mrazem, obrovské
slzy. Sedí na ledovém trůně, oděn
do teplého červeného kožichu.
I přes teplo, které z tohoto oděvu
sálá, mu krev tuhne v žilách.
Nemá pro co žít. Ztratil vůli.
Vždyť on miloval děti, dětský
smích, který se odevšad tak rychle
vytratil - neznámo kam. Jsou
Vánoce a on... nedokáže vstát a jít
připravit sáně k dalšímu nočnímu
letu. Už neumí dát radost.
Nedokáže rozzářit dětské oči.
Žádné na tomto světě nezbyly. Už
ne. Již dávno se děti nerodí.
Neumí znovu vstát, opět napojit
soby, vyleštit saně - nedokáže to!

A tak sobi, kteří leží u jeho nohou,
jen dál zvolna pelichají a slábnou
společně s ním.

Skřítkové a trpaslice si asi vzali
volno - nikdo nedělá. Žádné
dárky... Vánoce neexistují. Duny
jsou prázdné, kladívka, brousky,
pilky a šroubováčky jsou zapadlé
pod poduškou prachu a punčošky,
zavěšené na krbové římse s nadějí,
že snad přijde Santa, i ve čtyři
hodiny ráno naplňuje pouze
vzduch. Krby lidských domovů
jsou vyhaslé - místo ohně v nich
leží bílý polštářek. Dala ho tam
matka se svým dítkem, které netr-
pělivě poskakovalo kolem.
Nevěděla, jaký to má vlastně
smysl, dala ho tam bezmyšlenko-
vitě - její rodiče to tak, když byla
malá, o Vánocích také dělávali.
Když byla malá, věděla, že přijde,
že ubude cukroví, které pro něj
připravila na stoleček. Tehdy věři-
la, ale dnes tam ten sněhově bílý
polštář dala bez víry - jen tak!

Dala ho tam pro ni - pro malou
Nicol, ale v koutku duše podvědo-
mě tušila, že dnešní noc je jiná.
Kouzlo Vánoc se už navždy
někam ztratilo a ona to ví.

Sněží. Sněží a je mráz.
Nedokáže vstát, je pozdě. Není
proč to zkoušet, není pro co...děti
se dávno nerodí, svět je plný
dospělých. Nikdo neocení snahu
vyrobit vláček, panenku... míček.
Už ne... Kolik je mu let? Jak
dlouho už trpí, jak dlouho ještě
bude? Nechápe zlobu a touhy
malých ďáblů, které kdysi tak
miloval. Nedokáže vyrobit televi-
zi, počítač... Jak dlouho bude
žít...pouze tak dlouho, jak jen
dokáže poslední dítě být vzhůru
a čekat. Čekat na jeho nekonající
se příchod.

Proč si už neumí hrát..?
Je půl šesté ráno a to dítko

v měkkém objetí plyšového med-
věda na podlaze v obývacím
pokoji už dávno spí... Kouř stou-

pající od úst toho muže odnesl
vítr. Už jen chlad objímá jeho
ducha, ducha Vánoc, co se rozplý-
vá a záhy navždy mizí v krajině
zamrzlých lidských srdcí.

V krbu už opět hoří oheň a děv-
čátko se k ránu probouzí. Je ticho
a stále ještě šero. „Jsou Vánoce!“
křikne zvesela, ale pak nespatří
nic neobvyklého - vše je stejné
jako včera večer. Zatažené závěsy,
prázdné punčochy na krbu, nesně-
dené cukroví. Co se stalo? Neví.
Tento den se liší... „Kde jsou
dárky?“ špitne a... spatří oheň, jak
se živí dřívím a kusy bílé látky.
„Nepřišel“ a dětská očička se topí
v přívalu slz. Dětství se bortí, duše
se láme. Santa nepřišel, Vánoce
nejsou - další všední den, poslední
dětský pláč čtyřleté holčičky. Je
dospělá a její matka to ví.
Dnešním ránem zestárla i ona.
Něco se zlomilo, skončil něčí
život, zemřela naděje.

Tereza Kopecká

Lysá se nám vybarví
Na jaře příštího roku se naše

město nejspíš stane o něco barev-
nějším. Chystá se totiž výtvarná
akce pod záštitou Nadace Roberta
Bosche. Pod dohledem zkušených
výtvarníků si občané budou moci
vymalovat vybrané plochy, které
poskytne město. Počítá se přede-
vším se zapojením fantazie míst-
ních dětí a mládeže. Možnost však
dostane každý. Vše propukne v mě-
síci květnu, kdy počasí - jak doufá-
me - umožní i pestrý doprovodný
program. Bohaté slavnosti se jistě
protáhnou až do pozdního večera.

Prostor dostanou nejen výtvar-
ní nadšenci, ale i tanečníci, začí-
nající herci či hudebníci. 
Záměrem akce je vybudovat 
osobní vztah občanů k místu,
které si sami zkrášlí, a posílit
v nich smysl pro zodpovědnost 
za stav prostředí, ve kterém 
společně žijeme. Více vám zatím
neprozradíme. Sledujte proto
napjatě lednové číslo Listů,
fórum na Internetu 
( w w w. l y s a n a d l a b e m . i n fo )
a vůbec: mějte oči otevřené!

Jan Kořista

MŠ Dráček a Vánoce
Blíží se Vánoce a s nimi i pří-

prava v mateřské škole. Jedno
z krásných období, které mají děti
nejraději. Jejich očička jenom září
při slovíčku Vánoce. Již v listopa-
du začíná pozvolná příprava na
tyto svátky: vystřihují se šablony
na dárky a přáníčka,připravuje se
výběr písniček,tanečků,zas to
nepřehnat,aby si měly děti mož-
nost také hrát a věnovat se i jiné
výchovné náplni.

Spolu s přípravami nás dopro-
vází i mnoho kulturních akcí,

které jenom umocňují vánoční
náladu. Začíná 26.11. rozsvěce-
ním stromu na náměstí, kde mají
děti malý kulturní vstup.

2.12. jedeme s Čerty a Miku-
lášem parním vláčkem do Ostré.

5.12. se v MŠ objeví Čert
a Mikuláš v MŠ dopoledne.
Využíváme pěkné spolupráce se
ZŠ v Litoli i žáčci se těší na své
malé kamarády, vzpomínají na
svůj pobyt v MŠ. Hrají si s dětmi
a všichni jsou odměněni sladkost-
mi, které k tomu patří. Odpoledne

se těšíme na rodiče, se kterými si
tento den užijeme ve své třídě
s ukázkou vánočního programu.
Vůbec nejde o to, jestli to bude
úplně přesně zazpívané, ale to, že
tam budeme společně s rodiči.
Odměnou nám jsou spokojení
diváci a dobroty od maminek,
babiček i obchodů. Zpíváním koled
si společně užíváme startování
Vánoc.

Pečení perníčků, výroba dárků
a příjemné pouštění koled prochá-
zí celým prosincem.

Uzavřením vánočního měsíce
v MŠ je vystoupení dětí pro naše
seniory - Klub důchodců v Litoli
a pro Domov důchodců v Lysé n. L.

Radost u Vánočního stromečku
nad dárky v MŠ je veliká, a to
díky sponzorům a skvělým rodi-
čům. Srdíčkem všeho je kolektiv
MŠ.

Přejeme Vám všem krásné
Vánoce, hodně lásky, málo shonu,
abyste na nás, děti, měli hodně
času. 

Vaši Dráčkové z Litole
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Během těchto měsíců se v naší
škole uskutečnily nebo uskuteční
další zajímavé aktivity, o kterých
bychom vás chtěli informovat.

5. října nás navštívili pracovní-
ci Masarykovy univerzity Brno
Ing. Petr Smutný a Doc. Ing.Ivan
Hálek, CSc. za účelem informativ-
ní schůzky o simulační manažer-
ské hře PROMIS, kterou společně
s touto institucí organizujeme
v rámci projektu SIPVZ pro stu-
denty 3. ročníků. Hra umožňuje
účastníkům stát se manažery
a řídit od počátku až do konce pro-
jekt stavby silnice. Učí se také
řešit nepředvídané situace, vypo-
řádat se s překážkami a uskutečnit
projekt v rámci stanoveného roz-
počtu a v plánovaných termínech.
K účasti na instruktáži i samotné
hře jsme pozvali zástupce skuteč-
ných firem. Manažerská hra pro-
běhne v naší škole ve dvou týd-
nech, vždy ve čtvrtek a v pátek,
a to 8., 9. 12. a 15., 16. 12. 2005.
Při této příležitosti bude slavnost-
ně otevřena nová multifunkční
učebna, ve které budou studenti
v rámci projektu pracovat.

17. října jsme pro naše studen-
ty zorganizovali návštěvu divadel-
ního představení Večer tříkrálový
v Městském divadle Mladá
Boleslav. Stalo se již pravidlem,
že minimálně jednou za pololetí
uskutečníme podobnou akci pro
studenty celé školy. Vybíráme
vždy představení hodící se
k výuce literatury. Zároveň chce-
me žáky přivést do prostředí, jež
někteří z nich často nenavštěvují.
Nesetkáváme se při tom s negativ-
ními reakcemi ani s nedostatkem
dobrého chování, přesto návštěvu
divadelního představení považuje-
me za příležitost jistým způsobem
některé z nich zkulturnit.

25. a 26. října navštívili někte-
ří vyučující OA partnerskou školu

Obchodní akademii Dudova
v Bratislavě. Stalo se tak v rámci
zmiňovaného projektu SIPVZ
a v návaznosti na předchozí i sou-
časnou spolupráci z projektu
Identita. Cílem návštěvy bylo pro-
hloubení vzájemných vztahů
nejen mezi vyučujícími jazyků,
ale i odborných a všeobecně vzdě-
lávacích předmětů. Přijetí bylo
velmi srdečné, všichni zhlédli
několik vyučovacích hodin podle
své aprobace, zbyl i čas na výmě-
nu zkušeností se slovenskými
kolegy. V rámci setkání byla
dohodnuta listopadová návštěva
dvou vyučujících odborných před-
mětů z naší školy na „Hospodář-
ském týdnu“ v Bratislavě a tří
vyučujících z Bratislavy při reali-
zaci „Manažerské hry“ v Lysé nad
Labem. V neposlední řadě se
podařila dohodnout další zajímavá
témata pro budoucí spolupráci
obou škol. Příjemným zpestřením
návštěvy na Slovensku byla pro-
hlídka historického centra Brati-
slavy.

1. listopadu navštívil naši OA
předseda ODS pan Mirek
Topolánek, aby diskutoval se stu-
denty 4. ročníku na téma význam
vzdělání pro jedince i společnost,
propojení teorie a praxe a o potře-
bě zahraniční spolupráce.
Studentky Monika Svobodová
a Zlata Srncová pohovořily jednak
o reálných studentských firmách,
které každoročně zakládají a celý
rok vedou studenti volitelného
předmětu Aplikovaná ekonomie
ve 3. ročníku, jednak o odborné
zahraniční praxi v německé firmě
Bosch, kterou právě Zlata Srncová
letos absolvovala. Pan Topolánek
ocenil tyto, ale i další aktivity,
které se neustále snažíme realizo-
vat. Setkání se zúčastnil také euro-
poslanec pan Hynek Fajmon. 

8. listopadu se v rámci volitel-
ného předmětu Marketing, který

nabízíme každoročně studentům 3.
ročníků, uskutečnil průzkum trhu.
Podle předem zvolených témat
seminárních prací a připravených
dotazníků se studenti v řadě men-
ších i větších pražských obchod-
ních jednotek zaměřili na chování
kupujících, pozorování terénu,
kladli otázky. Využívali vědomosti
získané při teoretickém studiu
předmětu Marketing, zároveň
tento způsob výuky učí mladé lidi
komunikaci, asertivitě, kultivova-
nému vystupování a chování.
Většina z nich konstatovala setkání
se vstřícností a ochotou u oslove-
ných nakupujících. 

15. a 16. listopadu jste se v uli-
cích našeho města mohli setkat se
studenty 2. ročníků OA.

V rámci druhého roku projektu
Mezinárodní identita- evropská
identita (program Socrates -
Comenius) proběhl v těchto dnech
statistický průzkum na téma
„Národní identita“. Otázky do
projektu připravili studenti všech
škol, které se ho účastní (OA
Bratislava, Gymnázia Radeberg,
Stewarton Academy ze Skotska),
na společném setkání v Bratislavě
v červnu 2005. Práce na tématu
národní identity vyvrcholila na
konci listopadu, kdy studenti
vyhodnotili výsledky statistického
průzkumu a vypracovali o nich
zprávu, kterou zaslali všem
zúčastněným školám. Od nich na
oplátku obdrželi výsledky jejich
pozorování, aby je mohli vzájem-
ně porovnat a hledat společné rysy
všech zastoupených národů. Svoji
činnost i nadále dokumentují
v kronice, na fotografiích a videu.

8., 9. a 14., 15. prosince pro-
běhne výše zmiňovaná manažer-
ská hra PROMiS. Toto je pozván-
ka pro studenty, kterou je ke hře
vybízí a zároveň vše vysvětlují
pracovníci Masarykovy univerzity
Brno:

21. prosince se uskuteční
volejbalový turnaj. Stalo se již tra-
dicí, že se s končícím kalendářním
rokem loučíme tímto sportovním
kláním. Koná se v dopoledních
hodinách v tělocvičnách ZŠ
Komenského. Často se do turnaje
zapojují naši absolventi, kteří se
vrací s touhou zdolat profesory
alespoň na sportovním poli.
Uvažujeme zda vyzvat rodiče,
kteří by mohli také sestavit druž-
stvo a zabojovat a společně s námi
vychutnat předvánoční atmosféru
v naší škole.

Mgr. Bohuslava Svobodová

Říjen, listopad a prosinec v Obchodní akademii 
Lysá nad Labem
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LYSÁ nad LABEM

POZVÁNKA
Srdečně vás zveme 

na Dny otevřených dveří
v Obchodní akademii

Lysá nad Labem, které 
se uskuteční ve dnech:

10. 12. 2005 
8.00 - 12.00 (sobota)

16. 1. 2006 
10.00 - 16.00 (pondělí)

Co je to PROMIS?

PROMIS je hra, ve které si
můžete zahrát na skutečné
manažery, kteří řídí projekt
stavby silnice. Třeba takové,
jaká se právě staví kolem vaše-
ho města.

Napadlo vás někdy, co
všechno se musí udělat, než po
takové silnici může vyjet první

stavby silnice. Třeba takové,
jaká se právě staví kolem vaše-
ho města.

Napadlo vás někdy, co
všechno se musí udělat, než po
takové silnici může vyjet první
auto … do školy, do práce, na
prázdniny či na dovolenou?
Zamýšleli jste se někdy nad tím,
jak složitá je příprava takového
projektu a jeho uskutečnění?

Pojďte si to vyzkoušet sami!
Dokažte sami sobě, že zvládne-
te takový projekt naplánovat s
co nejmenšími náklady. Ukažte
svým kamarádům, že se umíte
vypořádat s neočekávanými
překážkami a že umíte naplá-
novaný projekt uskutečnit v
rámci stanoveného rozpočtu a v
termínech, které jste v projektu
slíbili. Ukažte svým učitelům a
skutečným manažerům, jak
řešit složité problémy.

To všechno vám umožňuje
manažerská hra PROMIS.
Přijďte si ji zahrát do vaší nové
multimediální učebny!



10

RŮZNÉ 12/2005 LISTY města Lysé nad Labem

Zdravotní pojišťovna
METAL-ALIANCE

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

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

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

ZDARMA plavání v bazénu v Čelákovicích po předložení průkazu
pojištěnce.

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

Zástupy dětských lékařů po ordinačních
hodinách 

pro akutní stavy pacientů registrovaných u těchto lékařů

Prosinec 2005

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

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

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

mobil: 607 746 211

ordinace: Spojovací 559, Mladá, Milovice,

tel.: 325 575 640 - záznamník 

ve všední den od 17.00 hod. v místě bydliště

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

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

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

Po 28.11. MUDr. Čerňanská

Út 29.11. MUDr. Matasová

St 30.11. MUDr. Chocholová

Čt 1.12. MUDr. Pokorná

Pá 2.12. MUDr. Matasová

So 3.12. MUDr. Čerňanská

Ne 4.12. MUDr. Čerňanská

Po 5.12. MUDr. Čerňanská

Út 6.12. MUDr. Matasová

St 7.12. MUDr. Chocholová

Čt 8.12. MUDr. Pokorná

Pá 9.12. MUDr. Pokorná

So 10.12. MUDr. Chocholová

Ne 11.12. MUDr. Chocholová

Po 12.12. MUDr. Čerňanská

Út 13.12. MUDr. Matasová

St 14.12. MUDr. Chocholová

Čt 15.12. MUDr. Pokorná

Pá 16.12. MUDr. Chocholová

So 17.12. MUDr. Pokorná

Ne 18.12. MUDr. Pokorná

Po 19.12. MUDr. Čerňanská

Út 20.12. MUDr. Matasová

St 21.12. MUDr. Chocholová

Čt 22.12. MUDr. Pokorná

Pá 23.12. MUDr. Čerňanská

So 24.12. MUDr. Matasová

Ne 25.12. MUDr. Matasová

Po 26.12. MUDr. Čerňanská

Út 27.12. MUDr. Matasová

St 28.12. MUDr. Chocholová

Čt 29.12. MUDr. Pokorná

Pá 30.12. MUDr. Matasová

So 31.12. MUDr. Čerňanská

Ne 1.1. MUDr. Pokorná

Po 2.1. MUDr. Čerňanská

KLUB DOBRÉ
ZPRÁVY

Občanské sdružení pro děti a mládež
Mail: os.kdz@tiscali.cz; telefon: 736635438
http://acsborlysa.spc-net.cz/klub/index.htm

P. O. BOX 19, Lysá nad Labem, 289 22

Poděkování za propůjčení dětského areálu 
v Čechově ulici 

Dne 15.10.2005 jsme uspořádali v dětském areálu v Čechově
ulici setkání pracovníků pro práci s dětmi a mládeží. Touto cestou
Vám děkujeme za propůjčení areálu pro tyto účely.

Děkujeme pracovníkům na městském úřadě (odboru správy
majetku města Lysá nad Labem) za rychlé a kladné vyřízení naší
žádosti o zapůjčení dětského areálu.

A taktéž naše poděkování patří manželům Novákovým - správ-
cům areálu za podporu a vstřícnost.

Marika Benešová

Tradicí naší školy se staly osla-
vy „Evropského dne jazyků“.

Ani ten letošní nebyl výjimkou.
Studenti jednotlivých tříd si při-
pravili svá vystoupení v jazyce
německém a anglickém. Program
byl vskutku pestrý.

Bylo úžasné, s jak propracova-
ným scénářem a choreografií
předvedli své nápady, ať už to byly
scénky, písně nebo recitace.

Musím ocenit, že ani začáteční-
ci se nedali zahanbit a ve svém
vystoupení ukázali, jak se jazyky
stávají součástí dnešního života.

Opravdu nikdo nezklamal,
všichni jsme si hráli, bavili se,

smáli a to je důležité. V dnešním
světě techniky, počítačů, kdy jsme
přesyceni informacemi, se často
na toto zapomíná. Je úžasné, vidět
své studenty i z jiné stránky, jejich
„um“ prodat své jazykové znalos-
ti i bez pomoci učitelů a připravit
velmi zajímavé dopoledne. Být
skoro dospělý, umět si stále hrát
a bavit se, je přece krásná věc.

A tak bych touto cestou chtěla
všem studentům poděkovat
a popřát, aby smích nevymizel
z jejich tváří a stále se drželi hesla
„Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člo-
věkem.“

Mgr. Stanislava Machová 

Na SOŠ a SOU v Lysé nad
Labem mají jazyky zelenou

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠEM MĚSTĚ
Ve dnech 6. - 8. ledna 2006 se uskuteční v Lysé nad Labem

a okolních obcích TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Skupinky dobrovolní-
ků budou vybírat do zapečetěných pokladniček dobrovolné příspěv-
ky. Část této sbírky bude použita pro místní účely, zbytek bude vyu-
žit na projekty Arcidiecézní charity Praha. Tyto peníze budou pou-
žity na pomoc lidem, kteří se nacházejí v kritické životní situaci.
Doufáme, že se mezi Vámi najde hodně takových, kterým není lho-
stejný osud druhých. V příštím čísle Vás budeme informovat o výši
vybraných prostředků.

Farní charita Lysá nad Labem
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Výstavba nové železniční zastávky Ostrá v závěru
Obec Ostrá leží v těsné blízkos-

ti frekventované železniční trati
mezi Lysou nad Labem
a Nymburkem. Přesto už 96 let
usiluje o „SVOJI“ zastávku. První
zmínka v obecní kronice je ze dne
5. prosince 1909, kdy se zastupi-
telstvo obce usneslo na tom, že
bude usilovat o novou zastávku,
aby obyvatelé nemuseli chodit
pěšky na nádraží až do Lysé nad
Labem nebo do Kostomlat. Snahy

obce v následujících desetiletích
skončily vždy neúspěchem. Až
poslední rozhodnutí zastupitelstva
z 21. října 1999, téměř po devade-
sáti letech znovu oživilo myšlenku
vybudovat novou železniční
zastávku. Jen díky vytrvalosti,
velmi dobré vzájemné spolupráci
a významné finanční spoluúčastí
obce se po šesti letech podařilo
završit 96 leté úsilí. Od slavnostní-
ho otevření dne 2. prosince 2005,

tak začala fungovat nová zastávka
zařazená do Pražské integrované
dopravy.

Projektovou dokumentaci zajis-
tila obec Ostrá. Investorem je
SŽDC, s.o. Stavební správa Praha
a zhotovitelem je firma MIKO
Havlíčkův Brod, spol. s r. o.
Celkové náklady činily 8 mil.
Kč. Významná finanční spolu-
účast obce ve výši 2 mil. Kč
pomohla stavbu uspíšit. Ostrá

navíc ze svého rozpočtu investo-
vala parkoviště, které bude vyba-
veno stojanem na kola, přístupo-
vou komunikací a osvětlením.

Turisticky známá obec Ostrá
ležící na Labi je známa firmou
Botanicus s bylinnými zahradami,
historickou vesnicí řemesel
s bohatým kulturním programem
a jezerem s možností rekreace.

Ing. Karel Otava,
GŘČD O 26

Návštěva Mirka Topolánka a Petra Nečase v Lysé nad Labem
1. listopadu tohoto roku navští-

vil Obchodní akademii v Lysé nad
Labem předseda Občanské demo-
kratické strany a stínový předseda
vlády Mirek Topolánek. Na počát-
ku svého vystoupení pohovořil se
studenty OA o principech reformy
školství prosazovaných ODS. Poté
následoval blok týkající se otázek
působení České republiky
v Evropské unii a diskuse kolem
důchodové reformy. Studenti na
oplátku představili panu předsedo-
vi svůj projekt spolupráce s gym-
náziem v německém Bamberku.

Doufám, že celá akce byla pro stu-
denty obchodní akademie užiteč-
ná.

10. listopadu tohoto roku se
v romském centru uskutečnilo dis-
kusní setkání s 1. místopředsedou
občanské demokratické strany
a stínovým ministrem obrany
Petrem Nečasem. Diskuse se hned
od počátku stočila na téma zdra-
votnictví. Zejména se hovořilo
o uvalení nucené správy na
Všeobecnou zdravotní pojišťovnu.
Dle názoru pana Nečase může
celá situace kolem VZP uškodit

nejen jejím pojištěncům, ale
i ostatním pacientům, kteří u této
pojišťovny nejsou pojištěni. Dále
se diskutovalo o důchodové refor-
mě. Z této diskuse vyšel závěr, že
nelze provést důchodovou refor-
mu bez souhlasu všech politic-
kých stran. Pokud bude důchodo-
vá reforma odsouhlasena velkou
většinou v parlamentu, zajistí to
podle pana místopředsedy Nečase
stabilizaci a dlouhodobou stabilitu
důchodového systému v České
republice.

Jiří Havelka

Obchodní místo GE Money Bank v Milovicích
se bude stěhovat do Lysé nad Labem

Milovice
23. listopadu 2005

GE Money Bank přestěhuje v lednu své obchodní místo
z Milovic do Lysé nad Labem. Klientům tak nabídne zvýšené
bezpečí, diskrétnost a pohodlí. Na obchodním místě v Lysé nad
Labem budou pro klienty k dispozici všechny produkty GE
Money Bank, včetně oblíbeného konta Genius, výhodných
Expres půjček a úvěru Expres Business pro podnikatele. Na
obchodním místě bude klientům k dispozici také bankomat GE
Money Bank.

„GE Money Bank představila v letošním roce několik nových pro-
duktů a služeb. Očekáváme, že se zájem klientů soustředí především
na konto Genius, které nabízí možnost flexibilního nastavení vlast-
ností konta zcela podle klientových představ, ale rovněž na výhod-
nou Expres půjčku. Tu lze ještě do konce roku získat v akci na
obchodním místě v Milovicích s odkladem splátek až o čtyři měsíce
a s možností vyhrát každý týden vůz Opel Astra,“ řekla vedoucí
obchodního místa v Milovicích Marcela Ryznerová.

Přestěhované obchodní místo GE Money Bank naleznou klienti
v Lysé nad Labem v Masarykově ulici 221, kam se přestěhuje
z Milovic z ulice Čs. armády 152. Otevírací doba nového obchodní-
ho místa bude každý pracovní den od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do
16.30 hodin. 

Těšíme se na Vaši návštěvu v prostorách nového obchodního
místa v Lysé nad Labem!

Vítej, advente! 
Vítej, krásný nápade!

V sobotním předvečeru se
zalidnilo Husovo náměstí přátel-
sky naladěnými skupinkami
občanů. Přišly společně prožít
okamžik rozsvícení vánočního
stromku, začátek adventu. Na
náměstí plály ohně v železných
koších, vonělo svařené víno
a medovina, v dalších stáncích
byl jiný vánoční či žaludeční sor-
timent, zdarma se podával čaj,
preclíky, vánočky a děti místních
škol zpříjemnily hodinu očekává-
ní zpíváním a recitací, za což je
odměňovala sv. Barbora a sv.
Mikuláš s andělem dárky. Pro-
gram orámovaly velebné tóny
vánočních koled v podání trubačů
lyské hasičské hudby. Při té příle-
žitosti si člověk uvědomí, jakým
zázrakem město zatím udržuje

svoji vynikající dechovky, které
široko daleko již vymizely.

A najednou se strom rozzářil
a pan starosta popřál spoluobča-
nům „ten vánoční čas“ a lidi měli
k sobě tuze blízko. Program
potom pokračoval v kině. 

Akce byla připravena v pár týd-
nech a samozřejmě se nevyhnula
technickým a dramaturgickým
nedostatkům. Ale to kulturní
komise města, Spolek rodáků
a Kino, v jejíž organizaci se kona-
la, dobře ví a má dost času se při-
pravit na další ročník. Ten totiž
určitě bude! Přivítání adventu se
stane novou tradicí a jeho pořada-
telé a sponzoři se tím stávají
nesmrtelnými. A to je jejich celá
odměna. My jim za to děkujeme.

Ing. B. Kolací
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Penzion pro seniory Lysá nad Labem 
- reakce projektanta na článek p. Sedláčka ze 4. 7. 2005

V posledních letech bylo dosa-
ženo výrazných legislativních
změn. Velké problémy má však
naše společnost s jejich neznalostí.
Proto bychom rádi uvedli několik
základních informací o sociálních
službách. Do skupiny lidí využíva-
jících sociální služby je nutno
započítat nejen značnou část senio-
rů, ale i osoby s různými typy zdra-
votního postižení, děti, které přišly
o rodinné zázemí nebo osoby, které
se ocitly v krizové životní situaci.
Celá tato skupina se musí vypořá-
dávat se specifickou životní situací,
s rolí člověka s handicapem. Je
nesporné, že se zvyšujícím se
věkem populace přibývá seniorů,
kteří jsou z důvodu zhoršujícího se
zdravotního stavu omezováni
v běžném životě, nebo jsou dokon-
ce odkázáni na pomoc druhé
osoby. Je však zcela nesprávné při-
stupovat ke koncepci řešení zaříze-
ní pro sociální péči pouze z hledis-
ka finančních možností potencio-
nálních klientů. Ostatně finanční
situace se nejen u seniorů, ale
i u všech ostatních členů společ-
nosti může změnit v důsledku něja-
ké životní události ze dne na den.
Když použijeme slova autora člán-
ku, v životě může nastat i případ,
kdy se z vlastníka stamilionového
majetku stane bezdomovec závislý
na sytému sociální péče.

Má-li být u nás naplňována
Listina základních práv a svobod,
která je součástí našeho ústavního
pořádku, musí být vytvořeny
rovné podmínky i pro osoby
s handicapem, tzn. musí být
odstraněna diskriminace, a musí
být podporován nezávislý způsob
života a větší sociální integrace,
musí se zlepšit kvalita a dostup-
nost péče a pomůcek a v nepo-
slední řadě se musí zajistit i odpo-
vídající bydlení.

Naším úkolem nebylo řešení
financování sociálních služeb, jak
by se dalo soudit z článku pana
Sedláčka, naším úkolem bylo
navrhnout objekt podle jasně spe-
cifikovaného zadání investora,
které bylo podloženo nejen zna-
lostí systému sociální péče, ale
i dlouholetou zkušeností s provo-
zem domova pro seniory.

Náš návrh se řídí současnými
trendy v sociální oblasti, nevytvá-
ří žádné architektonické a zejména
žádné sociální bariéry, naopak

reaguje na možné handicapy
budoucích uživatelů a nabízí řeše-
ní, které zajistí nejen integraci
budoucích klientů penzionu do
běžného života obce, ale zároveň
nabídne zajímavé prostory a akti-
vity obyvatelům obce. Zvolená
lokalita a její návaznost na cent-
rum města je pro realizaci této
myšlenky největším přínosem.
Pavilónové uspořádání svým čle-
něním nabízí jak prostory veřejné,
pro všechny, tak prostory intimní,
pouze pro ubytované. Přístupové
cesty jsou řešeny ze tří stran,
z náměstí Bedřicha Hrozného
k Jedličkovu domu a jeho dostav-
bě (A1, A2) a objektu pro bydlení
(B1), dále pak příjezdovou komu-
nikací z ulice Komenského pro
objekty bydlení a stacionáře (B2,
B3 a B4) a ze Školního náměstí
pro objekt služeb a technického
zázemí domova (B4 a C).

Měřítko okolních staveb, konfi-
gurace pozemku i požadavky
Národního památkového ústavu
na měřítko, hmotu a podlažnost
objektů jen podtrhují zvolenou
koncepci. Převážná část parku je
stavbou nedotčena, zastavěny byly
zahrady v sousedství parku, hod-
notná zeleň byla zachována, půdo-
rysná koncepce jednotlivých
objektů ji důsledně respektuje.
Dřeviny navržené k vykácení mají
podle provedeného dendrologic-
kého průzkumu nízkou sadovnic-
kou hodnotu. Součástí projektu je
i koncepce sadových úprav, která
předpokládá osazení další nové
zeleně tak, aby celek působil har-
monicky a aby byl každý z objek-
tů penzionu zelení obklopen.
Jádrem penzionu je bydlení konci-
pované pro soužití rodinného typu
s vazbou na služby Gídlo, praní
prádla, lékař, denní stacionář,
rehabilitace, pečovatelská služ-
ba...), které jsou určeny nejen uby-
tovaným, ale zejména obyvatelům
z okolí.

Prostory denního stacionáře
nabízejí možnost celodenní péče
o starší a handicapované občany
obce. Bydlení doma s vazbou na
denní stacionář poskytuje klien-
tům i jejich rodinám možnost co
možná nejdelšího společného setr-
vání v domácím prostředí. Pobyty
v denním stacionáři zahrnují celo-
denní aktivity, léčebné a fyziotera-
peutické procedury, odpočinek

a stravování. Cílem této služby je
odlehčení rodině v dlouhodobé
péči o svého nemocného člena
(během několikadenního až něko-
likatýdenního pobytu nemocného,
si může rodina odpočinout, má
možnost načerpat novou sílu)
nebo urychlení návratu z nemoc-
ničního prostředí v případě, že
člověk je sám a pro své zdravotní
problémy se nemůže po hospitali-
zaci vrátit rovnou domů, ale potře-
buje určitý čas na přizpůsobení se
nové situaci.

Pečovatelská služba kompen-
zuje klientovi bydlícímu ve vlast-
ní domácnosti jeho sníženou
soběstačnost (péče o výživu, úklid
domácnosti, praní prádla...). Díky
této službě mohou lidé setrvat
v domácím prostředí, což by bez
její pomoci nebylo možné.

Jak správně autor článku podo-
tkl, stavba je budována s výhle-
dem minimálně pro další 3 gene-
race. Právě proto byl v rámci
dokumentace proveden energetic-
ký audit, který s rezervou prokázal
ekonomičnost návrhu.

Celý areál je připojen pouze
jednou přípojkou vody, elektro
a plynu, pouze přípojky kanaliza-
ce jsou dvě s ohledem na spádové
možnosti území. V rámci návrhu
topného systému byl proveden
i rozbor varianty centrálního zdro-
je v jedné velké kotelně se zamě-
řením na investice. Koncepce 6-ti
malých technických zázemí (autor
článku omylem uvádí 18 kotelen,
ačkoliv součástí dokumentace je
přehledná tabulka s členěním
objektů a s počty kotlů v jednotli-
vých objektech; navíc stavebně
složitější kotelny není třeba zřizo-
vat) v jednotlivých objektech byl
v projektové dokumentaci vyhod-
nocen jako ekonomičtější (viz.
text projektu - část ÚT). Systém
více menších zdrojů tepla byl zvo-
len pro svoji variabilitu, menší
náročnost na stavebně technické
řešení a dále s ohledem na mož-
nost vzájemné zástupnosti v pří-
padě poruchy jednoho centrálního
zdroje. Dále je třeba upozornit na
výrazně menší spotřebu materiálu
na rozvody a jednodušší a tím
i levnější koncepci rozvodů
a regulace celého systému.

Zvolené tradiční přírodní mate-
riály (dřevěná obložení fasád
a dřevěná okna) dotvářejí navrže-

ný koncept objektů a jsou z archi-
tektonického hlediska nejvhodněj-
ší, protože hlavním kritériem
návrhu bylo vytvořit takové pro-
středí, které právě volbou použi-
tých materiálů, měřítkem jednotli-
vých objektů a vnitřních prostor
bude přívětivé a na obyvatele bude
působit harmonicky a přirozeně.
Co se týká údržby objektů, je
samozřejmě nutná tak jako
u každé jiné budovy. Jistě, plasto-
vá nebo hliníková okna a betonové
stěny nebo holé omítky jsou méně
náročné. Sortiment ochranných
nátěrů na dřevo je však dnes na
vysoké úrovni a dává dostatečnou
záruku v odolnosti. Stejně i mate-
riály v současnosti používané na
izolace plochých střech jsou na
jiné úrovni, než asfaltové lepenky
minulého století. Nemalou roli
hraje i technologická kázeň při
výstavbě. Koberce v pokojích kli-
entů jsou, jak píše autor článku,
náročnější na údržbu, ale zároveň
měkčí na došlap, což zejména
špatně chodícím obyvatelům bude
daleko více vyhovovat, navíc
nebudou použity ve všech poko-
jích. Nesmíme také zapomínat, že
penzion je domov a koberec
najdeme snad v každé domácnos-
ti, proč tedy klientům nenabídnout
totéž, s čím se setkávali celý
život? Pro informaci autorovi
článku, koberce se dají prát.

Potřeby energií jsou, jak je zmí-
něno v článku, dány zastavěnou
plochou, obestavěným prostorem
a počtem osob v objektech. Jejich
bilance jsou vypočítávány dle plat-
ných norem nebo vyhlášek.

Vzhledem k tomu, že se jedná
o dokumentaci k územnímu říze-
ní, kde je navrhována celková
koncepce areálu, bude detailní
řešení např. chlazení márnice sou-
částí až dalšího stupně dokumen-
tace.

Jediný nesoulad v projektu je
opravdu v bilanci elektro pro tech-
nologii stravovacího provozu.
Správný údaj je instalovaný pří-
kon 110 kW při současnosti 0,6.

Z výše zmíněných argumentů
je nesporné, že názor autora člán-
ku na chybnou koncepci a pod-
hodnocení energetické náročnosti
je pouze jeho subjektivním názo-
rem a výsledkem jednostranného
pohledu.

Ing. arch. Šesták
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Stejně jako loňský rok i letos
jsme připravili pro obyvatele
našeho domova důchodců spoustu
pravidelných aktivit i mimořád-
ných akcí. K těm pravidelným
patří cvičení, ergoterapie, muziko-
terapie, společné čtení, poslech
vážné hudby, tancování na židlích,
univerzita volného času a další.
Letos jsme také podnikli výlet do
Prahy s plavbou po Vltavě, zúčast-
nili jsme se rovněž akcí pořáda-
ných jinými domovy.

Aktivizaci našich klientů však
neprovádějí pouze zaměstnanci
domova, ale významně se na ní
podílejí i dobrovolníci. Je to pře-
devším PaedDr. Marie Kořínková,
na jejíž páteční přednášky z histo-
rie se těší spousta našich obyvatel.
V ergoterapeutické dílně pomáhá
každou středu paní Soukupová.
Dochází k nám i paní Maršíková
se svými italskými chrtíky.

Těmi, kdo každoročně oboha-
cují život našich obyvatel a při-
spívají k jejich dobré náladě jsou
Baráčníci, děti ze Základní umě-
lecké školy F. A. Šporka, děti ze
Speciálních škol v Lysé nad
Labem, Základní školy J. A.
Komenského v Lysé n. L.,
Základní školy B. Hrozného
v Lysé n. L., Základní školy
v Litoli, letos i z Mateřské školy
Mašinka. Nesmíme zapomenout
ani na  děvčata ze SOU MH
v Lysé, na jejichž přehlídku se
těší nejen dámy. Letos měli naši
obyvatelé společnou módní pře-
hlídku na lyském Výstavišti právě
s děvčaty ze SOU. Několikrát do
roka u nás vystupuje i hudební

skupinka sboru Apoštolské církve
v Lysé. Každoročně tu koncertuje
i Komorní orchestr z Nymburka.
Díky ochotě vietnamských
obchodníků z prodejny nad
Plusem si dvakrát ročně mohou
osobně nakoupit potřebné prádlo
nebo jiné ošacení i imobilní oby-
vatelé. Prodejci přivezou zboží až
k nám na zámek.

I o duchovní život našich oby-
vatel je postaráno, protože dvakrát
měsíčně se konají bohoslužby
pana faráře Vejnara z Českobratr-
ské církve evangelické, jednou
měsíčně se konají bohoslužby
pana faráře Porochnavce z Řím-
skokatolické církve.

Již popáté nám přijedou před
Vánocemi zahrát děti a studenti
z pražského gymnázia a hudební
školy. Jejich houslové koncerty
jsou vždy ohromným pohlazením
po duši.

Pravidelně navštěvujeme rov-
něž lyské Výstaviště, odkud
dostáváme volné vstupenky. Letos
se poprvé díky volným vstupen-
kám podívali naši klienti i na
sobotní akce  Botanicu v Ostré.

Rok uzavíráme už léta na
Silvestra s panem Králem a Od-
cházelem poslechem a tancem při
jejich veselé muzice.

Protože se blíží konec roku,
chceme popřát všem, kteří s naším
domovem jakýmkoliv způsobem
spolupracují, ale i vám všem
ostatním, krásné a spokojené pro-
žití Vánoc a do nového roku pře-
devším hodně zdraví, sil a elánu.

Lenka Sedláčková,
sociální pracovnice

Život na zámku v Lysé 
v roce 2005

Díky Mašinko!
Chtěla bych touto cestou podě-

kovat ředitelství, dětem i rodičům
z mateřské školy MAŠINKA ze
Sídliště v Lysé nad Labem, kteří
všichni pro nás, klienty v domově
na zámku, připravili nevšední
podívanou a zážitek z výstavky
podzimních plodů v úpravě podle
tvůrčí fantazie dětí.

Vzpomínám a se mnou všichni,
kteří minivýstavku zhlédli, na
svoje roky mládí, kdy jsme se taky
snažili z dýní, kaštanů a jiných
podzimních plodů vytvořit něco,
co připomíná pohádkové postavy
či představy, co nám tehdy fanta-
sie dovolovala. Nebylo to však
jednoduché. V rodině zpravidla
vládl názor, že zelenina patří
kuchyni a ne k výtvorům pošeti-
lostí. Tak jsme většinou sledovali
jenom to, co všechno lze z pod-
zimních plodů vytvořit a musím
přiznat, že mi to bylo i líto, že se
nemohu připojit.

To, co nám bylo předvedeno
díky našim terapeutům, kteří
výstavku nainstalovali ze zápůjč-
ky výrobků Mašinky a rodičů sou-
středěných dětí, nám doslova

vyrazilo dech. Té fantazii, ztvár-
něným námětům přírodním i gro-
teskním, jsme se zatajeným
dechem přihlíželi a nemohli se
nabažit předložené dovednosti
a vkusu! Organizátoři u nás ještě
zajistili další moment. Protože ne
všichni, zejména ti upoutaní na
lůžko, nemohli výstavku zhléd-
nout, obětavě sestavili tříposcho-
ďový vozík s nejlepšími exponáty
a objeli všechny pokoje, aby i ti
obtížně chodící se potěšili
z Vašich výrobků. Mohu Vás
ubezpečit, že ohlas byl veliký
a Vaše výrobky potěšily všechny
naše obyvatele.

Jsem přesvědčena, vážené ředi-
telství školky, že pokud v tomto
duchu vychováváte naše děti, tvo-
říte dokonalé základy k jejich
výchově ke vkusu, citlivému vní-
mání okolností i ke snaze udělat
radost svým bližním. V tomto pří-
padě se Vám to dokonale podařilo
a přeji Vám hodně takovýchto
úspěšných akcí!

Františka JELÍNKOVÁ,
klientka IV. odd. 

DD Lysá n. L.

Větru navzdory poprvé otevíráme studánku
Takto zní první věta v první

kronice Pečovatelské služby
v Lysé nad Labem. Psal se rok
1989 dne 4. dubna.

Ne, skutečně se nejednalo
o restauraci „Studánka“, kterou
zná mnoho obyvatel našeho
města. Byla to studánka pod
Viničkami, kopcem u Lysé nad
Labem, která dle pověsti má 
zázračně uzdravující vodu. Léta
však běží, s nimi i mnoho událos-
tí a na studánku se trochu poza-
pomnělo.

Nápravu učinil v tomto roce
spolek „Lysin“. Studánka byla
znovu důkladně vyčištěna,

obložena velkými kameny, aby 
ji ochránily před větvemi ze 2
starých lip. Místo jedné roztříště-
né lípy, vysadilo město lípu
novou.

V polovině tohoto měsíce díky
jmenovanému spolku se konala
vzpomínka třetí. Zúčastnili se jí
i zástupci města.

Byla jsem velmi ráda, že jsem
byla soukromě pozvána. Zúčast-
nila jsem se druhé vzpomínkové
akce, na které byl na stávajícím
kříži upevněn Ježíš Kristus s trno-
vou korunou. Kolem kříže tančilo
několik dětí v krojích a k tanci jim
hrál starý flašinetář.

Poděkování za umělecké dílo
Krista a jeho koruny bylo vyslove-
no uměleckým kovářům pánům
Kafkům z Litole. Provedení bylo
zcela nezištné. Zdarma. Posvěcení
Ježíše Krista bylo v našem krás-
ném kostele. 

A návrh na toto dílo? Učinil ho
pan Kříž - nám tak známý - šonda.
Také zdarma! Přiznávám se, že
pro upřesnění mých vzpomínek
jsem si musela jít k panu Křížovi.

Od něj jsem se dozvěděla
o vzpomínce první. Zapsal ji do
zmíněné kroniky. Šla jsem si ji
přečíst do Pečovatelského domu.
Dovolím si ji ocitovat:

„Otevření se zúčastnilo asi 50
členů „Klubu D“ a několik dětí
z Lidové školy umění z Lysé nad
Labem, které svými hezkými bás-
ničkami a hrou na flétnu zpestřily
program. Vyšli jsme od „Černých
vrat“ zámecké zahrady a pokra-
čovali úpatím Viniček až ke sta-
rým lípám, pod kterými je stu-
dánka s průzračnou vodou.“ (Jest
tam mnoho podpisů. Mezi nimi
i jméno pana Kolešky.)

S poděkováním za všechny,
kteří se zajímají o historii města
Lysé nad Labem, zůstává

Terezie Procházková
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Areál Evangelického sboru 
v Lysé n. L. prohlášen 
za kulturní památku

Stalo se tak výnosem mini-
sterstva kultury k 26. 10. 2005.
Podnět k zahájení řízení podalo
v lednu tohoto roku územní 
pracoviště Národního památko-
vého ústavu středních Čech. 
To ve svém vyjádření mimo jiné
uvedlo, že „soubor staveb
Evangelického sboru vzhledem
k historickým, kulturním a archi-
tektonickým souvislostem přesa-
huje hranice města Lysé nad
Labem a může se právem zařadit
mezi přední památky středočeské-
ho regionu.“ Soubor staveb sestá-
vá z kostela z roku 1789 s mobili-
ářem (kazatelna, stůl Páně, lavice,
varhany), budovy fary postavené
před rokem 1553, dvou pilířo-

vých bran, původní studny
a obřadní zdi. Nezařazena do 
souboru zůstala budova bývalé
evangelické školy, hospodářské
stavení a přenesené torzo evange-
lického hřbitova.

Areál Evangelického sboru se
nachází v centru města na západní
straně náměstí Bedřicha Hroz-
ného. Z náměstí se pohledově
uplatňuje východní průčelí fary
s pilířovou branou s kovanými
vraty. Ostatní stavby a zahrada
jsou skryté. Severní stranu ná-
dvorního prostoru za farou uzavírá
evangelická škola, jižní stranu
hospodářská budova. Západním
směrem se za nimi rozkládá tera-
sovitě uspořádaná zahrada pohle-

dově uzavřená kostelem. V dolní
části zahrady je původní 12 m hlu-
boká studna, vyzděná pískovcový-
mi bloky, a náhrobní kameny ze
zrušeného evangelického hřbito-
va. Z nich obzvláště upoutá
původní pomník rodiny Hroz-
ných, starosty Lysé Antonína

Bergra a majitele lyského panství,
Wiliama Andrewse.

Areál Evangelického sboru je
zpřístupněn každou neděli v době
bohoslužeb, tj. od 8.00 do 11.30.
Pro skupiny lze domluvit prohlíd-
ku i v jiném termínu.

Emanuel Vejnar

Vtělení
V křesťanském zvěstování se

objevují tři klíčová témata: stvoře-
ní, vtělení a vzkříšení. Se všemi
máme intelektuální problém.
Škola nás naučila vnímat svět jako
produkt náhody, život v něm jako
nevypočitatelné kolotání a smrt
jako definitivní tečku za vším.
Tento pohled za sebe, na sebe
a před sebe pokládáme za racio-
nální. Je otázka, zda tomu tak sku-
tečně je. Co je racionálního na
výkladu světa a lidského života,
které vedou ke skepsi? Výsledky
přírodovědného poznání samo-
zřejmě nelze ignorovat. Zralý
křesťan to také nikdy nečiní. Bere
však v úvahu, že vedle poznání,
které se šíří do světa z laboratoří
a pokusných stanic, je tu i pozná-
ní, které se do něj šíří z chrámů.
Od toho přírodovědného se liší
tím, že si neklade za cíl sdělovat
experimentálně potvrzené skuteč-
nosti, ale skutečnosti, které člově-
ka povzbuzují a přitakají životu.

Jsme v období před Vánocemi,
proto se nebudeme zabývat ani
stvořením ani vzkříšením, ale vtě-
lením. Ostatně, možná, že je tento
výraz ze všech tří uvedených na
první poslech nejméně srozumi-
telný. Slovní tvar naznačuje, že při
vtělení něco vstupuje do těla. Co
to je a do jakého těla to vstupuje?
Nejpůvodnější zprávu o vtělení,
které je tématem křesťanské víry,
nalezneme v Bibli. Konkrétně
v knihách nazývaných evangelia.
Autoři dvou z nich, Matouš

a Lukáš, líčí vtělení na pozadí pří-
běhu dívky Marie. Podle jejich
vyprávění na ni sestoupil Boží
duch. Taková událost není v rámci
křesťanského zvěstování neobvy-
klá. Kde se rodí víra, tam je
vždycky Boží duch při díle.
Mariin příběh je však přece jen
neobvyklý. V Marii se totiž pod
vlivem Božího ducha nezrodila
pouze víra, ale narodil se z ní člo-
věk s Boží myslí.

Třetí z evangelistů Jan charakte-
rizuje ve svém spise jeho zrození
větou: „Slovo se stalo tělem.“ To je
asi nejvýstižnější definice události
vtělení. Boží nadějné sdělení urče-
né našemu světu nezůstalo v polo-
ze teorie, ale začalo se naplňovat!
Ne v nehmotných tělech andělů,
ale v těle z masa a kostí. Napohled
vypadal ten v Betlémě narozený
a na Golgotě ukřižovaný člověk
jako každý jiný. Svým jednáním
však byl zcela odlišný. Ne všelijak
pokřivený jako my, ale svatý jako
Bůh! To je důvod, proč nás událost
vtělení, kterou si o Vánocích připo-
mínáme, ponouká ke zpěvu. Plyne
z ní totiž, že být pokřiveným, už
není naším nezměnitelným údě-
lem. Kdo bere vážně Boží posel-
ství - v kom se stane Boží Slovo
tělem - z toho se rodí nový člověk!
Milující, laskavý, obětavý. Mariino
dítě je racionálním základem pro
zápas o svět, v němž se zrcadlí
Boží sláva.

Emanuel Vejnar,
evangelický farář

Co mě trápí 
O tomto problému jsem psal

již vícekrát. Situace se však
nelepší, spíše zhoršuje. Život
ve městě čím dál víc omezují
motorová vozidla všeho druhu.
Dnes abys svíčkou hledal ulici,
kterou nezaplňují auta. Stojí
všude, na místech vhodných
i nevhodných a přejít ulici lze
často jen s maximální opatr-
ností, a to i na přechodech pro
chodce. Mnozí řidiči si pletou
městské ulice se závodní drá-
hou, a tak i stokilometrová
rychlost není výjimkou. Ně-
kteří motorkáři způsobují hluk,
který se příliš neliší od startu
vojenské stíhačky. Pěstují si
tím prý svůj adrenalin. Mno-
hým obyvatelům města to však
způsobuje psychické trauma.
Těžko ve městě hledat oázu
klidu. I Husovo náměstí muse-
lo ustoupit automobilům. Dříve
se zde lidé scházeli k oslavám
a výročním jarmarkům, dnes
ho plní zápach po spáleném
benzínu. Mnohdy se mi zdá, že
někteří lidé zapomínají, k čemu
mají také nohy.

Místo abychom auta z města
vytlačovali, tak jim v rozporu
se zdravým rozumem, hledáme
další místa pro zaparkování.
Trend ve světě je však opačný.
Města zvětšují pěší zóny, kam
i zásobovací auta mohou jen
několik hodin po půlnoci. To
jsem zažil již v sedmdesátých

letech v Norimberku. Jinde,
jako například v Long Brach,
milionovém předměstí Los
Angeles, mají autobusy svůj
jízdní pruh a doprava je tam
zdarma. My jdeme, bohužel,
opačným směrem. Jako kluci
jsme před válkou soutěžili,
komu se podaří zapsat za den
více čísel aut, která projela
obcí. Když někdo dosáhl dese-
ti, byl králem. Dnes na to stačí
mnohdy minuta. Žijeme proto
lépe a zdravěji ? Pochybuji.

Je mi však jasné, že pokrok
nelze zastavit, měl by však být
korigován tolerancí k lidem
i přírodě. Městu by měl poně-
kud odlehčit obchvat.
Výborně, již se buduje! Co
však říct k tomu, že jsou ve
městě šílenci, kteří opět soud-
ně usilují o zákaz jeho pokra-
čování. K tomu nelze mlčet
a neměli by být nečinní přede-
vším představitelé města
a bojovat soustavně a všemi
legálními prostředky za jeho
dokončení.

Pokud jde o zřizování dal-
ších parkovišť uvnitř města,
domnívám se, že nejrozumněj-
ší by bylo jedno velké záchyt-
né parkoviště na obvodu
města. Jinak se automobilové
zátěže těžko zbavíme.

Václav Mrkvička,
občanské sdružení 

Lyský region
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10 let firmy LINDE +WIEMANN CZ, s.r.o. Lysá nad Labem
V letošním roce je tomu již 10 let

od chvíle, kdy začala podnikatelská
činnost německé firmy LINDE +
WIEMANN v Čechách. Pro její zříze-
ní vybralo vedení společnosti prostory
firmy Unica Technologies a.s. v Lysé
nad Labem, vzdálené od Škoda a.s.
Mladá Boleslav asi 30 km.

Společný podnik LINDE + WIE-
MANN Unica byl zapsán v obchod-
ním rejstříku 12. června 1995. Brzy
nato byly budovány základy pro první
dva lisovací automaty - Weingarten
a Raster. Po dokončení těchto prací
v srpnu 1995 začala jejich demontáž
v Dillenburgu a následně montáž u nás
v Lysé nad Labem. První výlisky byly
odeslány do Německa 1. 9. 1995.
Firma měla v tuto dobu pouhých 9
zaměstnanců. Do konce roku se jejich
počet zvýšil na 14, z nichž 7 je našimi
zaměstnanci dodnes. Velkou oporou
těmto „průkopníkům“ byli naši „učite-
lé“ z mateřské firmy v Dillenburgu. Na
toto období vzájemné spolupráce, spo-
lečných výletů i mimopracovních akcí
zůstaly milé vzpomínky a kontakty

přetrvávající dodnes. Staly se také
motivací pro studium německého
i českého jazyka v prvním jazykovém

kurzu.
„Cílem firmy je vybudovat v Lysé

ekonomicky i výrobně samostatnou
jednotku s vysokým využitím pronaja-
tých prostor i výrobního zařízení“, řekl
v r. 1996 ředitel závodu ing. Volker
Seidler. 

Vzhledem k narůstajícím požadav-
kům na náš podnik v Lysé nad Labem
bylo nutné pořídit další dva 300t hyd-
raulické lisy ze Španělska, na kterých se
od konce r. 1996 začalo především s vý-
robou 31 typů výlisků a svařenců pro
nový vůz Škoda Octavia. Na jaře tohoto

roku byly přijaty do výroby k bodova-
cím svářecím strojům i ženy a ke sváře-
címu zařízení i první svářeči CO2. 

V lednu 1999 pod vedením ředitele
ing. Pavla Zimy si firma připsala na
své konto další úspěch - zvládnutí cer-
tifikačního auditu dle norem VDA 6.1
a QS 9 000, který každoročně úspěšně
obnovuje. 

31. 3. 2000 změnila naše firma
název. Z LINDE + WIEMANN Unica
vznikla pouze německá firma LINDE
+ WIEMANN. Od října tohoto roku se
začalo s dalším rozšiřováním výrob-
ních kapacit závodu, které s menšími
přestávkami pokračuje dodnes.
Naposledy to bylo připojení bývalé
haly firmy Vertitech v březnu letošního
roku.

To byl malý pohled do dějin první-
ho českého dceřinného závodu LINDE
+ WIEMANN CZ. Prvního proto, že
v květnu letošního roku došlo ke zpro-
voznění druhého závodu v Břeclavi,
o kterém jsme naše čtenáře již infor-
movali.

Co říci na závěr? Jak si na tom stojí

LINDE + WIEMANN CZ po 10 letech
své existence?

Z 9 zaměstnanců v jednosměnném
provozu v r. 1995 jich dnes najdete
v našem závodě ve třech směnách 300!
Obrat firmy se zněkolikanásobil.
Našimi zákazníky již není z 50%
Škoda Auto Mladá Boleslav, jak tomu
bylo dříve, ale vedle ní jsou to noví
zákazníci, jako je celý koncern VW,
Audi, Seat, dále koncern GM přede-
vším se značkou OPEL a dále řada
dodavatelů neméně zvučných jmen
finálních výrobců automobilů. To zna-
mená, že se naše výrobky uplatňují ve
vozech značek BMW, Mercedes-Benz,
Porsche aj. 

V jednom citátu se říká, že „pohled
do minulosti má smysl pouze tehdy,
když slouží budoucnosti“ a my jsme
přesvědčeni o tom , že firma LINDE +
WIEMANN CZ tuto budoucnost
v Čechách určitě má, stejně jako part-
nerské vstřícné vztahy s vedením naše-
ho města, které přetrvávají již od zalo-
žení firmy. 

PhDr. Dana Papáčková

„Dobrovolník je obyčejný člověk,
který dělá neobyčejné věci“

Stručně o domově:
Domov důchodců Lysá nad Labem

je státní zařízení sociální péče, jehož
posláním je nabídnout klientům prožít
aktivní a spokojené stáří v podmín-
kách, které se co nejvíce blíží běžnému
životu. Své služby poskytuje pro 160
obyvatel.

Posláním dobrovolnického progra-
mu pro seniory je pomoci překonat
samotu seniorů, vyplnit jejich volný
čas.

Kdo se může stát dobrovolníkem?
Každý, kdo bez nároku na finanční

odměnu je ochoten poskytnout svůj
volný čas, energii, dovednosti i vědo-
mosti ve prospěch seniorů.

Dobrovolník je člověk, který svou
činností přispívá ke zvýšení kvality
života seniorů.

Co mohou dobrovolníci v domově
vykonávat?

Velmi důležité je pro naše seniory i
„pouhé“ popovídání. Proto jsou jednou
z možností dobrovolnické činnosti
právě individuální návštěvy u obyvatel. 

Dobrovolník může lidem předčítat
z knih, novin, časopisů, hrát s nimi
společenské hry apod. Může pomáhat
s pracovní činností v klubovně, kde se
senioři věnují ručním pracím. Může se
zapojit do činnosti jako společník při
procházkách či spolupracovat na
výzdobě domova atd. Dobrovolník se
může zapojit i do přípravy různých
společenských akcí pro seniory, vypo-
moci jednorázově při výletech apod.

Jaké jsou výhody dobrovolnické
činnosti:

Je to nejen dobrý pocit z vykonané
činnosti, ale i:
● získání nových kontaktů
● nové zkušenosti a praxe
● možnost vystavení certifikátu dob-

rovolníka
● možnost účasti na výletech společně

s obyvateli

Kontakty
Domov důchodců 
Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem
telefon: 325 551 067, 606 831 708
E-mail: domov.zamekvs@tiscali.cz

Kontaktní osoby:
Lenka Sedláčková
Jitka Nedělová DiS.
- sociální pracovnice

I Vy se můžete stát dobrovolníkem
Dobrovolnický program  pro seniory - Domov důchodců Lysá nad Labem

Spolek pro rozvoj města Lysá nad Labem
Na téma parkování aut na Husově

náměstí  vyšlo v Listech několik člán-
ků. V té souvislosti byla v některých z
nich zmínka o Spolku pro rozvoj
města Lysá nad Labem. Po náhodných
i cílených rozhovorech s občany a z
řady dalších důvodů považuji za vhod-
né lyské veřejnosti tento spolek poně-
kud přiblížit.

Základy k založení uvedeného
zájmového sdružení občanů byly polo-
ženy v dubnu letošního roku. U jeho
zrodu stál poslanec Evropského parla-
mentu Mgr. Hynek Fajmon. V součas-
né době má Spolek pro rozvoj města
Lysá nad Labem 14 členů a jeho cílem
je shromažďovat, prosazovat a realizo-
vat veřejně prospěšné záměry, které
budou napomáhat vzhledu a celkové-

mu rozvoji našeho města. Vznik spol-
ku lze chápat jako snahu navázat na
mnoholetou a úspěšnou tradici spolko-
vých činností, které soustřeďovaly
občany se zájmem uskutečňovat dobré
myšlenky na které by jednotlivec těžko
stačil. Podobný  cíl má jistě i Spolek
rodáků a přátel města Lysá nad
Labem, který působí již řadu let a za
svou činnost si zaslouží bezesporu
uznání. Některé aktuální problémy
však jsou mimo jeho působení a pro
jejich řešení  vzniká Spolek pro rozvoj
města Lysá nad Labem.

Členové spolku mají již řadu námě-
tů, ale za prioritní považují v současné
době záměr zabránit přeměně Husova
náměstí na parkoviště. Jsou si dobře
vědomi nedostatku parkovacích míst

ve městě, ale uvedený způsob řešení
považují z řady důvodů za nepřijatel-
ný. Jsou přesvědčeni, že existují jiná
řešení a i v tomto směru nabízejí spo-
lupráci.

Jak již uvedl ve svém článku v
letošním desátém čísle Listů pan
Kopecký, stávající řešení středové
části Husova náměstí i po odstraněné
aut z jeho plochy neodpovídá součas-
ným i budoucím potřebám a vyžaduje
změnu. Jako nejvhodnější se jeví
vytvoření klidové zóny, která by svým
pojetím umožnila odpočinek, poskytla
prostor pro konání určitých kulturních
akcí a která by vytvořila prostředí pro
setkávání s přáteli eventuálně  zpříjem-
nila  chvíle čekání na někoho nebo na
něco.

Záměrem Spolku pro rozvoj města 
Lysá nad Labem je předložit občanům
ještě v tomto roce k posouzení určitou
představu celkového řešení plochy
náměstí a první reálný krok, kterým by
bylo postavení moderněji  pojaté fon-
tány, kašny nebo jiného estetického
prvku na vhodném místě s vhodnou
úpravou bezprostředního okolí. Po
posouzení uvedeného záměru veřej-
ností bude na konečné řešení vypsána
veřejná soutěž.

Na závěr bych rád uvedl, že spolek
má nadstranickou povahu, že členství
je otevřené a že vítáme každého, kdo
do rozvoje našeho města může nebo
chce něco přinést a něčím mu prospět.

Vladislav Šťastný,
předseda spolku

POZOR!!!

Hledá se zaběhlý 
lovecký pejsek - jagdterier. 

Je to fenka s krátkou 
černou srstí doplněnou 

tříslověhnědou. Je vysoká asi
40 cm a slyší na jméno Cilka.
Ve slechu má vytetované číslo

14 938.

Jakoukoliv informaci prosím
zavolejte na telefon 737 619

775 nebo 325 552 165.



Příběh zestátnění akciové společ-
nosti Vichr a spol. se sídlem v Praze se
v lecčem odlišuje od zažité představy.
Majitelé společnosti byli vyhnáni již
v květnu 1945 a na podnik byla uvale-
na národní správa, aniž by kdokoliv
z akcionářů kolaboroval s okupanty.
Právní cestou se sice podařilo prokázat
nezákonnost postupu, ovšem pro maji-
tele to stejně nic neznamenalo, neboť
v říjnu 1945 spadl podnik jako továrna
s více než 500 zaměstnanci pod dekret
číslo 100 o znárodnění. Průběh zestát-
nění pohledem revolučního závodního
výboru a především zakladatele Petra
Vichra se pokusím nastínit v následují-
cích řádcích. Proces můžeme vcelku
velmi dobře popsat na základě docho-
vané pozůstalosti pražského advokáta
JUDr. Cyrila Pavlíka, který společnost
zastupoval před válkou a jejím majite-
lům zůstal věrný i přes různé těžkosti
a špatnou finanční situaci jeho klientů
i po roce 1948. Pozůstalost je uložená
v Archivu hlavního města Prahy.

Společnost Vichr a spol. založil

v roce 1899 tehdy pětadvacetiletý Petr
Vichr, který se narodil 18. října 1874
v Rymburku, společně se svým strý-
cem. První továrničku, nebo spíše
v tehdejších podmínkách větší dílnu,
vybudovali v tehdy převážně němec-
kém Duchcově. Petr Vichr vzpomínal
později, jak německé obyvatelstvo
bojkotovalo koupi výrobků firmy, což
začínající společnost přinutilo nabízet
výrobky za hranicí regionu. V letech
1913 až 1914 se Petr Vichr, který se po
odchodu svého strýce z firmy stal jedi-
ným majitelem, rozhodl pro velkole-
pou investici a začal budovat nový
závod v Lysé nad Labem. Firma tehdy
nabízela především kovové skládací
postele pro zdravotnictví a armádu,
později také kovové školní lavice,
úřední skříně, stoly a židle a trezory.  

Rozmach společnosti musel být
velmi rychlý, neboť již v roce 1916
firma otevřela ústřední podatelnu
a nákupní kancelář v Praze na
Havlíčkově náměstí číslo 32. Zdá se,
že společnost jako jedna z mála doká-

zala využít vojenské poptávky za války
a prosadila se se svými výrobky
v rakousko-uherské armádě. Firmě se
dařilo i po skončení Velké války
a v roce 1928 disponovala již kapitá-
lem 5 milionů korun a zaměstnávala
v průměru 460 až 500 dělníků a úřed-
níků. Petr Vichr tehdy přizval do spo-
lečnosti i své bratry Františka
a Stanislava, kteří se stali prokuristy,
a Václava Šrédla, který byl rovněž pro-
kuristou. Společnost nakupovala suro-
viny v Německu a kromě českého trhu
se její výrobky uplatnily také
v Království SHS, Rumunsku,
Maďarsku a Polsku.   V roce 1935 se
forma společnosti přeměnila na společ-
nost akciovou.   V té době Vichr a spol.
zaměstnával v továrnách v Duchcově
a Lysé nad Labem mezi 550 až 600
zaměstnanci. Ve své době se jednalo
o druhý největší podnik na Nymbursku
po nymburských železničních dílnách.
Musíme si také uvědomit, že v době
meziválečné a poválečné průmyslové
podniky v úrodném a zemědělsky ori-
entovaném středním Polabí zaměstná-
valy jen 5 % aktivní populace. Pouze
čtyři podniky tehdy dávaly práci více
než pěti stům zaměstnancům. Oproti
tomu pozemkové knihy evidovaly
kolem 8000 držitelů půdy do 5 hektarů,
více než 3000 s polnosti do 20 hektarů,
280 s půdou do 50 hektarů a 70 vlast-
níků s více než 50 hektary.   K 1. lednu

1939 byl majetek firmy Vichr a spol.
oceněn po odečtení závazků na 28 246
935 korun.  

Nemůžeme ovšem tvrdit, že vztah
majitelů firmy ke státu byl úplně bez
poskvrnky. Velké problémy způsobila
majitelům snaha ušetřit, kde se dalo,
což je dostalo do zapeklité situace
kolem roku 1937, kdy si berní úřad
povšiml nesrovnalostí v účetnictví
a zjistil, že společnost Vichr a spol.
dluží na daních jeden milión korun.
Otázka tohoto dluhu dokonce přišla na
přetřes i v Senátu Národního shromáž-
dění Republiky Československé na
jeho 105. schůzi 10. března 1938, kdy
senátor Juran mimo jiné prohlásil:
"…firma Vichr měla také nesrovnalos-
ti pokud se týče placení daní, také
nepřiznávala svůj příjem. Ukázalo se,
že je dlužna na daních asi 1 mil. Kč.
Byla jí nadiktována pokuta, poněvadž
v Praze se rozhodlo v tom smyslu, že
se to slevuje na pouhých 300.000 Kč.
Tedy to jsou zjevy, které by přece jen
neměly býti přehlíženy a je povinností
vlády resp. ministerstva financí, aby
po té stránce byla zjednána náprava,
poněvadž není možno soustavně uva-
lovati břemena na pracující masy,
a aby velcí se daňové povinnosti vyhý-
bali. To je logické, že následkem nepl-
nění povinností bohatých vůči státu
rostou dluhy obcí a okresů."

Pokračování v lednových Listech
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Od nábytku k ražbě mincí

Oznamujeme, že v souvislosti
s usnesením vlády č. 808/2003 a pří-
pravou rozpočtu na rok 2006, dochází
k redukci systemizovaných míst na
Úřadu práce v Nymburku, a to k 1. 1.
2006.

Po dohodě s řídícím MPSV ČR,
jsme se rozhodli řešit tento problém
redukcí vzdálených kontaktních míst
agendy dávek státní sociální podpory
(dále jen VKM SSP).

Úřad práce převzal k 1. 4. 2004
agendu státní sociální podpory s pěti
kontaktními místy (v Nymburku,
Poděbradech, Lysé n. Labem, Městci
Králové a v Sadské). Právě VKM SSP
v Sadské je oním pracovištěm, které
bude z důvodu redukce od 1. 1. 2006
zrušeno. Tato změna se dotkne občanů
obcí: Černíky, Hořany, Hradištko,
Chrást, Kostelní Lhota, Kounice, Mil-
čice, Písty, Sadská, Tatce, Třebesto-
vice, Velenka, Vykáň, Zvěřínek.

Důvody, které nás vedly k rozhod-
nutí zrušit právě pracoviště v Sadské
jsou jak ekonomické tak geografické.
Hlavním důvodem je však nutnost sní-
žit stav zaměstnanců o dva v příštím
kalendářním roce.

Velmi důležitým důvodem je malá
vytíženost zmíněného pracoviště,
která dosahuje pouze 86 % ve vztahu
k ostatním pracovištím SSP v regionu.
Dalším důvodem je malá geografická
vzdálenost Sadské od dalších praco-
višť SSP v Nymburce, Poděbradech
i v Lysé n. Labem, kterou doplňuje
dobrá dopravní obslužnost.

Po zvážení všech důvodů, ke kte-
rým je nutné ještě připočítat to, že
Sadská není obcí s rozšířenou působ-
ností, jsme došli k závěru: nejracionál-

nější opatření v této situaci je zrušení
VKM SSP v Sadské.

Občané dotčených obcí by nemě-
li mít s výplatou dávek SSP žádné
problémy. Dávky, jejichž výplata již
probíhá, budou převedeny na ta
kontaktní místa, která jsou pro
občany výše zmíněných obcí do-
pravně nejlépe přístupná.
Spádovost výše zmíněných obcí:

Pracoviště v Nymburce -
Smetanova 55 (Obecní dům - 4.
patro): Hořany, Hradištko, Chrást,
Milčice, Písty, Sadská, Tatce,
Třebestovice, Zvěřínek,

Pracoviště v Poděbradech -
Nám. T. G. Masaryka 1130 (u hlav-
ního nádraží): Kostelní Lhota,
Velenka

Pracoviště v Lysé nad Labem - B.
Hrozného 265 (v budově Muzea
Bedřicha Hrozného): Černíky,
Kounice, Vykáň.

Úřední hodiny na pracovištích SSP
v Nymburku, v Poděbradech, v Lysé
nad Labem:

PO: 8,00 - 17,00
ÚT: 8,00 - 13,00
ST: 8,00 - 17,00
ČT: 8,00 - 13,00
PÁ: 8,00 - 13,00 - jen pro příjem

žádostí o dávky SSP
Žádosti se na všech pracovištích

SSP i přes dělení databáze a stěhování
dokumentace budou přijímat od
12.12.2005 - 31.12.2005, vyjma pra-
coviště v Sadské.

Žádosti bude možno na VKM
v Sadské podat naposledy 8. 12.
2005!

Mgr. Jiří Ježek
ředitel ÚP

Zrušení kontaktního místa 
státní sociální podpory v Sadské

TJ SOKOL Lysá nad Labem pořádá

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ NEDĚLI
S CVIČITELKOU BLANKOU NEJEDLOU

trojnásobnou mistryní světa v kategorii družstev 
- step aerobicu, členkou „Těžké směsi“

Kdy? V neděli 8. 1. 2006 (13.00hodin - 17.00 hodin)
Kde? V Lysé n. L. , sokolovna na náměstí (vedle kina)
Program? Aerobic Dance 

P - CLASS
Stretchink
Přednáška + praktická ukázka v podání fyzioterapeutky
a masérky na téma:
Švédské, thajské a shiatzu masáže, čokoládové zábaly 
a kávové peelingové techniky…
Nabídka tuzemských i zahraničních pobytů s cvičením.
Nabídka sportovního oblečení, měření podkožního tuku.

S sebou? Ručník, sportovní obuv, náhradní sportovní oblečení + dob-
rou náladu, pití.

Vstupné? 150 Kč členky TJ SOKOL Lysá n.L.
170 Kč ostatní

Bližší informace a přihlášky u cv. Hany Houžvičkové 
Tel. 325 552 539 ( večer )

www.sokol_lysa.cz

Zestátnění společnosti Vichr a spol. v Lysé nad Labem
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I v tomto období se úspěšně dařilo prosadit se do šachové špičky v Čechách.
Posuďte sami, jestli jsou naše závěry nadhodnocené. V soutěži družstev jsme měli
v praktickém šachu čtyři družstva s těmito výsledky:

2. česká liga - A družstvo - 12 družstev - konečné pořadí 
- Postup do 1. české ligy

1. Slavia Hradec Král. B 11 9 1 1 51,5 19
2. JOLY Lysá n. L. A 11 7 2 2 50,5 16
3. AVE Kontakt Pce 11 7 0 4 47,- 14
4. TJ Praga Praha 11 5 2 4 47,- 12
5. Synthesia Pardubice B 11 6 0 5 43,- 12
6. Panda Rychnov n. K. 11 4 3 4 46,- 11
7. 2222 ŠK Polabiny 11 5 1 5 45,5 11
8. Sokol Praha Kobylisy 11 4 3 4 45,- 11
9. Emerge Ml. Boleslav 11 4 1 6 42.5 9

10. Spartak Vrchlabí 11 4 0 7 40,- 8
11. Sokol Kolín B 11 2 2 7 39,- 6
12. Stadion Kutná Hora 11 1 1 9 31,- 3

Nejlepší individuální výsledky:

V tomto družstvu dospělých nastoupil úspěšně i žák Postupa Pavel ml.
Postoupili jsme jistě, protože A družstvo Hradce již 1. ligu hraje.

Krajský přebor A - B družstvo - 12 družstev - konečné pořadí
1. ŠK Rakovník A 11 9 2 0 56,5 20
2. Sokol Bakov n. J. A 11 9 0 2 58,- 18
3. ŠK Kladno B 11 7 0 4 42,5 14
4. Joly Lysá n. L. B 11 5 2 4 49,- 12
5. AŠ Mladá Boleslav A 11 5 2 4 48,5 12
6. Emerge M. Boleslav B 11 5 2 4 47,- 12
7. TJ Neratovice B 11 5 0 6 45,5 10
8. Alva Příbram B 11 5 0 6 41,- 10
9. E.E. Kralupy n. Vlt. A 11 4 1 6 45,- 9

10. Sokol Mělník A 11 4 1 6 37,- 9
11. ŠK Rakovník B 11 2 1 8 29,5 5
12. Loko Beroun 11 0 1 10 28,5 1

Nejlepší individuální výsledky:

Prohrou v posledním kole jsme přišli alespoň o bronzovou příčku.

Regionální přebor C - C družstvo - 12 družstev - konečné pořadí
1. Emerge Ml. Boleslav C 11 8 3 0 62,- 19
2. JOLY Lysá n. L. C 11 9 1 1 59,5 19
3. Sokol Bakov n. J. B 11 8 1 2 58,- 17
4. Aero Odolena Voda 11 7 0 4 47,5 14
5. Sokol Brandýs n. L. A 11 6 1 4 52,5 13
6. Sokol Tišice A 11 5 3 3 48,- 13
7. Karbo Benátky n.J. A 11 6 0 5 50,- 12
8. AŠ Mladá Boleslav B 11 5 1 5 43,5 11
9. ŠK Dobrovice A 11 2 1 8 36,5 5

10. ŠK Čelákovice A 11 2 1 8 23,5 5
11. ŠK Dobrovice B 11 1 2 8 24,- 4
12. Sokol Pečky 11 0 0 11 23,- 0

Nejlepší individuální výsledky:

Protože naše B družstvo již nemohlo postoupit, vypustili jsme závěr. Nechtěli
jsme dvě družstva v KPA.

Regionální soutěž D - D družstvo - 11 družstev - konečné pořadí
1. Bakov n. J. C 10 7 1 2 34,- 15
2. JOLY Lysá n. L. D 10 7 1 2 30,5 15
3. ŠK Dobrovice D 10 7 0 3 26,5 14
4. ŠK Dobrovice C 10 5 2 3 28,5 12
5. Karbo Benátky B 10 5 2 3 28,5 12
6. Karbo Benátky C 10 4 3 3 29,5 11
7. Bakov n. J. D 10 3 3 4 20,- 9
8. ŠK Dobrovice E 10 1 5 4 19,- 7
9. Emerge M.B. D 10 2 1 7 20,- 5

10. AŠ M.B. D 10 1 3 6 20,- 5
11. AŠ M.B. C 10 2 1 7 17,5 5

Nejlepší individuální výsledky:

Rovněž naše D družstvo nechtělo postoupit, ale vyhrát jistě chtělo. Souboj
jsme prohráli o skóre.

Naši korespondenční šachisté (družstvo) začali hrát mezinárodní soutěž
Championsleague, protože nesportovní chování některých soupeřů v 1. lize, kte-
rou doposud hráli, je již omrzelo. Tato nová soutěž je vedena mnohem korektněji,
soupeřům jde o kvalitní šachy a nechtějí vyhrávat za každou cenu i na úkor
nesportovního chování. Pokud máte zájem o bližší informace, jsou uloženy a prů-
běžně aktualizovány na webové adrese http://mujweb.cz/Sport/championsleague,
kterou zřídil a spravuje Ing. Postupa Pavel.

Jako nováček soutěže, extraligy dorostu, jsme měli za úkol udržet tuto nej-
vyšší soutěž i pro příští sezonu. To se nám podařilo a výsledek mohl být ještě
lepší, protože A finále extraligy a boj o titul (i když je hypotetický) nám unik-
ly jen o chloupek.

Extraliga dorostu ČR - A finále 2004/05

Pořadí Tým Part. + = - MP Z Body
1 Frýdek-Místek 7 7 0 0 14 29
2 Liberec 7 4 0 3 8 23
3 OAZA Praha 7 4 0 3 8 20
4 Grygov 7 3 1 3 7 21,5
5 Zlín 7 3 1 3 7 19,5
6 Staré Město 7 1 3 3 5 21,5
7 Plzeň A 7 1 2 4 4 18,5
8 Tábor 7 1 1 5 3 15

Extraliga dorostu ČR - B finále 2004/05

Pořadí Tým Part. + = - MP Z Body
1 Havlíčkův Brod 7 6 0 1 12 28,5
2 Bruntál 7 5 0 2 10 24,-
3 Lysá nad Labem 7 4 1 2 9 24,-
4 Brankovice 7 4 1 2 9 22,5
5 Brno 7 4 0 3 8 23,5
6 České Budějovice 7 2 1 4 5 18,5
7 Plzeň B 7 0 2 5 2 12,5
8 Vyšehrad 7 0 1 6 1 14,5

Z extraligy dorostu sestupují družstva B skupiny se šedým stínováním.

Výsledky jednotlivých hráčů našeho družstva v extralize dorostu

Šachovnice Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 BodyPart. % Rtg-Ř
1 Postupa Pavel 2018 CZE 1 1 1 0 0 1 R 4,5 7 64,3 1892
2 Postupa Martin 1830 CZE 1 1 1 1 0 1 0 5 7 71,4 1839
3 Fencl Pavel 1426 CZE R R + 0 1 0 0 3 7 42,9 1789
4 Daniel Jiří 1374 CZE 0 R R 0 0 1 5 20,0 1643
5 Sochorová Jana 1688 CZE 1 0 1 R 1 3,5 5 70,0 1622
6 Rosenbaum Vít 1628 CZE 1 1 1 R 1 1 5,5 6 91,7 1334

Ve výše uvedených výsledcích družstev a jednotlivců jsou zohledněny jen vzá-
jemné výsledky družstev ve skupině (A nebo B), které byly odehrány v základní
skupině a ve finálové skupině. Nejsou započítány zápasy základní skupiny s druž-
stvy, která postoupila do jiného finále.

Činnost šachistů v sezóně 2004/2005

Priehoda V. - 9,5 bodů / 11partií
Munk Petr - 6,5 bodů / 9 partií
Vološin L. - 5,- bodů / 7 partií
Kořenek Fr. - 4,5 bodů / 6 partií

Špaček Petr - 4,5 bodů / 6 partií
Knížek Jan - 4,5 bodů / 9 partií
Postupa Pav.st. - 4,5 bodů / 11 partií

Musil Stan. - 6,5 bodů / 9 partií
Fencl Pavel - 6,5 bodů / 10 partií
Netuka Jiří - 5,- bodů / 7 partií
Daniel Jiří - 5,- bodů / 10 partií

Lach Stanisl. - 3,- body / 4 partií
Drahota Aleš - 3,- body / 7 partií
Kastner Jan - 1,5 bodu / 3 partií

Čermák M. - 7,- bodů / 9 partií
Kožený Pav. - 6,5 bodů / 10 partií
Postupa Pav.st. - 6,5 bodů / 11 partií
Postupa P..ml. - 5,- body / 9 partií

Musil Mar. - 4,- body / 6 partií
Pauch Jan - 3,5 bodů / 5 partií
Lažánek J. - 3,5 bodů / 6 partií

Voborník B. - 8,5 bodů / 10 partií
Valtr Tom. - 7,5 bodů / 11 partií
Mazánek Dav. - 7,- bodů / 9 partií
Musil Mar. - 6,5 bodů / 9 partií
Lažánek Jan - 6,5 bodů / 10 partií

Jirk Jindř. - 5,5 bodů / 8 partií
Čermák Mich. - 5,- bodů / 8 partií
Vajčner Jiří - 5,- bodů / 8 partií
Postupa Mer. - 4,- body / 9 partií
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A DIGITÁLNÍ TECHNIKA

http://obchod.jpc.cz

Na základě výborných výsledků v extralize dorostu jsme byli nominováni, po
ukončení sezóny, na velký žákovský mezinárodní turnaj měst, který se hrál
v Praze. Turnaje se zúčastnilo jedenáct zahraničních družstev a šest předních čes-
kých a moravských družstev. Naše družstvo mělo velmi těžký los a odehrálo celou
špičku konečného pořadí, a tak šesté místo je velmi pěkný úspěch.

Konečné pořadí turnaje: 17 družstev, 9 kol, švýcar, 40 minut na partii každý

1. Sankt Peterburg Rusko 9 9 0 0 18 bodů 29,5 skore
2. Gorzow WLKP Polsko 9 8 0 1 16 26,5
3. Budapest Hungary 9 6 1 2 13 21,5
4. OAZA Praha A Česko 9 5 1 3 11 19,5
5. Kijev A Ukrajina 9 4 2 3 10 22,5
6. Lysá nad Labem Česko 9 4 2 3 10 21,5
7. OAZA Praha B Česko 9 4 1 4 9 21,5
8. Bydgoszcz Polsko 9 4 1 4 9 20,5
9. Cologne Německo 9 3 3 3 9 20,5

10. Sarnaki Polsko 9 4 1 4 9 18,5
11. Suwalki Polsko 9 4 1 4 9 18,-
12. Jastrzebie Zdroj Polsko 9 4 1 4 9 17,5
13. Brno Česko 9 3 3 3 9 16,5

Skvěle zahájili naši hráči letošní ročník extraligy dorostu ČR 2005/06. 
Po dvou kolech vedli a po celkových čtyřech kolech základní skupiny jsou na
velmi pěkném druhém místě s velkou šancí na postup do A finále extraligy.

Jiskra Havl. Brod A Joly Lysá nad Labem A
1. Kastner Vojtěch 1988 0 : 1 1. Postupa Martin 1834
2. Gablech Imrich 1874 0 : 1 2. Rosenbaum Vít 1582
3. Vala Filip 1874 0 : 1 3. Fencl Pavel 1679
4. Somer Jakub 1810 0 : 1 4. Baláček Tadeáš 1626
5. Kocourková Zuzana 1578 0 : 1 5. Daniel Jiří 1506
6. Čermák Michal 1455 1 : 0 6. Čutík Jan 4.VT

1 : 5

Joly Lysá nad Labem Sokol Tábor
1. Postupa Martin 1834 1 : 0 1. Cuhra Martin 1836
2. Rosenbaum Vít 1582 1 : 0 2. Belec Mikoláš 1722
3. Baláček Tadeáš 1626 1 : 0 3. Krška Vojtěch 1733
4. Drahota Aleš 1626 0 : 1 4. Odehnalová Lenka 1677
5. Daniel Jiří 1506 1 : 0 5. Válek Tomáš 1404
6. Čutík Jan 4.VT 0 : 1 6. Otradovec Lubomír 4.VT

4 : 2

Joly Lysá nad Labem Sokol Tábor
1. Postupa Martin 1834 1 : 0 1. Palková Kateřina 1837
2. Rosenbaum Vít 1582 1 : 0 2. Jonáš Václav 1900
3. Fencl Pavel 1679 0 : 1 3. Škut Michal 1724
4. Baláček Tadeáš 1626 0,5 : 0,5 4. Nguyen Dinh 1656
5. Daniel Jiří 1506 1 : 0 5. Škutová Sněžena 1593
6. Čutík Jan 4.VT 0 : 1 6. Křížek Martin 1621

3,5 : 2,5

Tabulka extraligy dorostu po 4.kole - základní kolo česká skupina 2005/06
1. OAZA Praha 4 4 0 0 18,0 13 12
2. ŠK Joly Lysá nad Labem 4 3 0 1 14,5 14 9
3. Šach. škola Union Plzeň 4 2 1 1 12,0 9 7
4. Šach. klub Sokol Klatovy 4 2 0 2 11,0 6 6
5. Lokomotiva Most 4 1 2 1 12,0 8 5
6. Sokol Tábor 4 1 1 2 12,0 6 4
7. Jiskra Havl. Brod 4 1 0 3 7,5 6 3
8. Desko Liberec 4 0 0 4 9,0 3 0

Joly Lysá nad Labem ŠK Union Plzeň
1. Postupa Martin 1834 1 : 0 1. Šimůnek Filip 2073
2. Rosenbaum Vít 1582 1 : 0 2. Havlík Jindřich 1828
3. Fencl Pavel 1679 0 : 1 3. Císler Michal 1831
4. Baláček Tadeáš 1626 0 : 1 4. Kříž Daniel 1791
5. Daniel Jiří 1506 0 : 1 5. Havlíková Kristina 1685
6. Čutík Jan 4.VT 0 : 1 6. Chlad Lukáš 1680

2 : 4

Závěr: nejde jen o sportovní výsledky, i když ty jsou samozřejmě důležité. Jde
i o dobrou partu mladých lidí, kteří se rádi setkávají a mají mnoho společného.
V šachovém klubu JOLY panuje pohoda, o kterou se zasloužili mj. i ti, kteří
finančně na provoz klubu přispívají. 

Jsou to Město Lysá n.L, JOLY Lysá n. L., Okresní sdružení tělovýchovných
jednot a další sponzoři. Všem jim děkujeme.

za ŠK JOLY Saeckl Petr

Činnost šachistů v sezóně 2004/2005 (pokračování)


