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První den nového roku 2012 jsme v našem měs-
tě přivítali již tradičním novoročním ohňostrojem. 
Přesto, že počasí této slavnostní akci moc nepřá-
lo, stovky lidí se sešly za zámeckou zdí, aby spo-
lečně oslavily začátek nového roku nádhernou oh-
nivou show. 

Odpolední déšť, nízká oblačnost a mlha na-
konec rozhodla, že odpal nebude tentokrát ří-
zen počítačem, ale ručně pomocí radiové-
ho odpalu. Tím bylo možné v případě např. 
zakouření zpomalit anebo naopak v přípa-
dě selhání efektu, díky mokru, ho přeskočit 
a tím v rámci možností zabránit těmto nežádou-
cím jevům. I když ruční odpal je náročnější na 
osobu odpalovače, na možnost chyby, přesto vý-
sledek vzhledem k podmínkám, stál za to. Letoš-
ní ohňostroj byl o proti loňskému o „trošku“ vět-
ší a o necelou minutu delší (celkem 18,5 min). Ná-
klady na pořízení materiálu činily 136 000 Kč. Cel-
kem za tento čas vylétlo „do vzduchu“ 890 kg py-
rotechnických složí, použito bylo 1600 m kabe-

lů, závěrečné fi nále tvořily kulové pumy o prů-
měru 175 mm o váze 1,3 kg a do výšky 400 m 
jich současně v posledních 3 salvách vzlétlo 
18 ks. Celková příprava zabrala téměř 200 hodin 
práce. 

Realizátorem byl již osvědčený pan Pavel Céza, 
který bez nároku na honorář ve spolupráci s pa-
nem Radovanem Vondráčkem vymyslel a při-
pravil nádhernou podívanou – novoroční ohňo-
stroj. V minulých letech na ohňostroji spolupra-
covala také paní Pavla Brzobohatá, která byla le-
tos omluvena z důvodu porodu dcery Elišky, pře-
sto i jí patří velký dík za celoroční spolupráci. Gra-
tulujeme mamince a přejeme k této radostné udá-
losti vše nejlepší, pevné zdraví a hodně radosti 
z malé Elišky.

Děkujeme panu Pavlu Cézovi a jeho kolegům za 
úžasný zážitek. Dále děkujeme všem podnikatelům 
za fi nanční dary, bez nichž by se ohňostroj v celko-
vé výši cca 136.000 Kč v Lysé nad Labem nekonal. 

V roce 1410 zakupuje Lysou 
Jan mladší Telecký z Hradce
Patří do staropanského rodu Vítkoviců, který od 13. století 
význačně politicky a mocensky zasahuje do poměrů v jižních 
Čechách a Dolním Rakousku. V Lysé se fakticky nevyskytoval, 
jeho hlavním sídlem byla Telč, odtud jméno Telecký. Od roku 
1413 byl nejvyšším hofmistrem a nejvyšším purkrabím Království 
Českého. V husitské době stál na straně katolíků a zahynul v řadách
Zikmundova vojska po bitvě pod Vyšehradem 2. 11. 1420.

Novoroční ohňostroj v Lysé

V letošním roce proběhla v Lysé n. L., 
Milovicích a Kostomlatech n. L.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.
 

Na MěÚ Lysá n. L. za účasti 
pí. místostarostky M. Chloupkové 

a pí. Ing. I. Polenové byly pokladničky 
protokolárně otevřeny a přepočítán

jejich obsah.

Celkem bylo vybráno: 

45 020,- Kč
Doprovodnou akcí v Lysé n. L. byl ŽIVÝ 

BETLÉM, v Milovicích a Kostomlatech n. L. 
krásné TŘÍKRÁLOVÉ KONCERTY. 

V Kostomlatech n. L. pan Král obcházel 
obyvatele a oslovoval je v jejich domo-
vech. I v  letošním roce se podílelo na 

těchto akcích mnoho dobrovolníků a já jim 
tímto, za všechny potřebné, moc DĚKUJI.
 Děkuji tímto všem lidem dobré vůle, za 

přispění na tuto sbírku.

Za Farní charitu v Lysé nad Labem 
Labutová Jaroslava

Pokračování na str. 4
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Zimní country festival v lednu? 
A proč ne! První Zimní potlach 
se s obrovským úspěchem uskuteč-
nil v sobotu 14. ledna 2012 v cirku-
sovém šapitó u Zámeckého parku 
v Lysé nad Labem. 

Festival Zimní potlach je součás-
tí Trampského Rokoka, což je hu-
dební projekt, který vznikl v červnu 
2011 a postupně představuje nej-
známější tváře a kapely českého fol-
ku, country, bluegrassu a trampské 
hudby. Projekt s plánovanými pade-
sáti koncerty má za sebou již třináct 
odehraných celovečerních koncertů 
v pražském Divadle Rokoko. 

„Zimní potlach vznikl jako osla-
va a uzavření jedné koncertní série,“ 
vysvětluje organizátor akce Marek 
Vízek. A dodává: „Určitě se do Lysé 
vrátíme. Návštěvníci i účinkující jsou 
nadšení. Stan je plný k prasknutí, ně-
jakých 1700 až 1800 diváků přišlo. 
Je to velký úspěch.“ Na jaře v Lysé 
nad Labem tedy zazní dechovka, 
v létě pop a na podzim se zase mo-
hou těšit příznivci rockové muziky.

Zimním potlachem, který se ko-
nal pod záštitou Městského úřa-
du Lysá nad Labem a ve spoluprá-
ci s Country Radiem, provázel mo-
derátor Vladimír Čech: „Já jsem jez-
dil jako tramp na vandry, takže tu-
hle muziku mám rád. Je tu úžasná 
atmosféra v tom cirkusovém stanu. 
Lidi jsou tam namačkáni jeden na 
druhého, vytváří to vzájemnou po-
spolitost. Je to nádhera.“

1. Zimní potlach v cirkusovém stanu v Lysé nad Labem

Do Lysé nad Labem zavítalo 
mnoho zvučných jmen naší count-
ry a folkové scény: Zelenáči, Wabi 
Daněk a Miloš Dvořáček, Paběrky 
Marko Čermáka, Pavlína Jíšová 
a přátelé, Vojta Kiďák Tomáško, 
K.T.O. – Kamarádi táborových 
ohňů, Pavel Dobeš, Hop Trop, Pa-
cifi k, Žalman a hosté, Věra Mar-
tinová a Jamie Marshall. Překva-
pením a zpestřením programu bylo 
vystoupení Karla Fialy s písní z fi l-
mu Limonádový Joe. Šestaosmde-
sátiletý herec a zpěvák si od publika 
vysloužil potlesk ve stoje.

Vystoupení v cirkusovém šapi-
tó a navíc v zimním období však 
bylo pro mnohé účinkující premié-
rou. „Já jsem předpokládala, že to tu 
bude vytápěno. Jsem ale překvapená, 
kolik lidí tady bylo. A že jsou ochot-
ní si tu zimu přerušit, je vidět, že už 
se těší na ty letní festivaly. Atmosféra 
byla báječná,“ prozrazuje zpěvačka 
Věra Martinová. Tu nyní čeká ještě 
několik koncertů a v únoru pak prv-
ní dáma české country hudby odlé-
tá za teplem na dovolenou do Keni, 
kde se chystá oslavit své narozeni-
ny.

Trampské Rokoko se v brzké 
době rozšiřuje o své „sourozence“: 
Dechovkové Rokoko, Popové Ro-
koko, Muzikálové Rokoko, Jazzové 
Rokoko a Rockové Rokoko. Těšíme 
se na Vaši návštěvu v Divadle Roko-
ko na Václavském náměstí v Praze.

Za pořadatele Ing. Marek Vízek
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Pokračování na str. 4

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Rok 2012 už má měsíc života za 

sebou, ale pro úplnost informací 
se vrátíme ještě do závěru loňské-
ho roku.

24. jednání rady města se kona-
lo 13. 12. 2011. Se starým rokem se 
rada města rozloučila programem, 
který obsahoval skoro čtyři desítky 
bodů ke schválení, z nichž více než 
polovinu tvořily bytové a pozem-
kové záležitosti a věcná břemena. 
V úvodu jednání se rada vrátila 
k problému porušeného kabelu pod 
vozovkou v Masarykově ulici. Ná-
vrh rady zní: pokud se po otevření 
komunikace prokáže, že poruchu 
nezpůsobil dodavatel stavby, fi rma 
PSVS, uhradí společnost ČEZ Dis-
tribuce smluvní pokutu 500 tis. Kč.

Zajímavou diskusi přinesl bod 
o zjednosměrnění ulic na Kačí-
ně. Jednosměrné ulice jsou mož-
ným řešením nerudovského problé-
mu – kam s nimi? – totiž s parkují-
cími osobními auty. Kličkování pro-
jíždějícím řidičům nevadí, problém 
nastane s průjezdem techniky např. 
při požáru. Návrh zpracovala od-
borná fi rma, návrh byl konzultován 
v radě města, ale Dopravní inspekto-
rát Nymburk není tomuto řešení pří-
liš nakloněn. V ulicích by se objevi-
lo mnoho nových dopravních zna-
ček (také nejsou zadarmo), a tak 
bude pravděpodobně svoláno jed-
nání s obyvateli s cílem nalézt jedno-
dušší řešení, přijatelné pro všechny.   

V bodu č. 6 se rada města opako-
vaně vrátila k plánu údržby městské 
zeleně v roce 2012. Na požadavek 
rady byla doplněna nákladová po-
ložka rozpočtu 3,4 mil. Kč konkrét-
ními výměrami ploch a rozpisem 
úkonů. Skoro třetina částky padne 
na sekání travnatých ploch. 

Po bloku bodů věnovaných ná-
jmu bytů rada diskutovala o návr-
hu Dražebního řádu pro dražbu ná-
jemného. S námětem dražeb při-
šel člen zastupitelstva pan Bc. Petr 
Eliška, dražit by se mělo v přípa-
dě, že na zveřejněný záměr přijdou 
4 a více nabídek. Návrh posoudí by-
tová komise koncem ledna a pak se 
k němu rada opět vrátí.

V bodu č. 20 byl projednáván 
návrh cen vodného a stočného 
pro rok 2012. Kalkulaci zpracova-
la fi rma Stavokomplet z Brandýsa 
nad Labem, která vodovod a ka-
nalizaci provozuje. Cena vodné-
ho je stanovena na 31,19 Kč/m3, 
stočného 34,05 Kč/m3. Z podkla-
dů vyplynulo, že meziroční zvýše-
ní je kolem 5% a celková cena těs-

ně nad 65 Kč za kubík patří v Po-
labí k nejnižším. 

V dalším bodu rada vzala na vě-
domí zápis z jednání kulturní komi-
se, ale pozastavila se u ankety pro 
hodnocení kulturních akcí za rok 
2011. Anketa nezahrnuje všechny 
kulturní akce, navíc je požadová-
no od respondentů uvedení jména 
a bydliště.

Krátkou diskusi vyvolal bod 
č. 24, v němž se schvalovalo při-
jetí fi nančních darů od sponzorů 
na novoroční ohňostroj.  Nejštěd-
řejším sponzorem je fi rma Dlažba 
z Vysokého Mýta – dar překročil li-
mit 20 tis. Kč a přijetí bude v sou-
ladu se zákonem o obcích schvalo-
váno v zastupitelstvu. V následují-
cím bodu s č. 25 byly projednává-
ny upřesňující podmínky pro koná-
ní Zimního potlachu Country radia. 
Kapacita areálu letního kina je pro 
1500 návštěvníků nedostatečná, 
také stavba zatepleného stanu by 
byla na tomto místě komplikovaná 
a z hlediska bezpečnosti diváků ne-
příliš vhodná. Proto bude stan (cir-
kusové šapitó) umístěn na blízkém 
školním hřišti. Vstup do zámec-
kého areálu bude povolen pouze 
ve skupinách s průvodcem, ale jen 
v případě příznivého počasí. V bodu 
č. 28 rada schválila dodatek smlou-
vy o dílo na Revitalizaci historické-
ho centra města. Dodavatel, fi rma 
Dlažba z Vysokého Mýta, tak za ví-
cepráce vyvolané úpravou projek-
tu, získá částku 1,7 mil. Kč za před-
pokladu, že fi nance budou schvále-
ny v rozpočtu na rok 2012. V dal-
ším bodu rada schválila znění ve-
řejné zakázky na vybavení nové bu-
dovy MŠ Čtyřlístek v Brandlově uli-
ci, dále složení komisí pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek. Výběr 
proběhne začátkem ledna.

V bodu č. 30 proběhla „papírově“ 
výměna ve funkci ředitelky Městské 
knihovny Lysá nad Labem. Paní 
Václava Šolcová na vlastní žádost 
ukončila pracovní poměr ke kon-
ci listopadu. Po výběrovém říze-
ní, jehož se zúčastnilo 13 uchaze-
čů (z toho 8 s VŠ vzděláním) rada 
jmenovala novou ředitelkou paní 
Mgr. Janu Bajerovou, která nastou-
pí 1. února 2012. Do té doby pove-
de knihovnu paní Jitka Koníčková.

V následujícím bodu rada vzala 
na vědomí dopis výboru TK Slovan, 
který plánuje výstavbu protihluko-
vé stěny mezi hřištěm s umělým po-
vrchem a sousedním domem. Spor 
kvůli hluku trvá již delší dobu, brá-

ní plnému využití sportoviště, ale 
náklady více než 1 mil. Kč na stěnu 
převyšují možnosti fotbalistů.

V bodu č. 32 rada města odvola-
la z funkce vedoucí odboru sociál-
ního a zdravotního paní Květuši To-
biášovou. Důvodem je její pláno-
vaný odchod do důchodu. Po dobu 
2 měsíců je pověřena vedením od-
boru, během této doby bude vy-
jasněno, jak bude odbor po převo-
du části agend a zaměstnanců pod 
Úřad práce dále působit. Také bod 
č. 33 měl vazbu na Úřad práce, kon-
krétně se projednávala výše náj-
mu za kancelářské prostory v bu-
dově muzea v čp. 265. Ke konečné-
mu rozhodnutí nedošlo, a tak bude 
následovat jednání pana starosty 
s paní ředitelkou ÚP Nymburk 
Ing. Průchovou.

V bodu č. 35 rada města schvá-
lila termíny jednání rady a zastupi-
telstva na I. pololetí 2012 a v bodu 
č. 36 program nadcházejícího za-
sedání zastupitelstva. V bodu 
č. 37 rada schválila uzavření zástav-
ní smlouvy k jednomu z prodáva-
ných bytů v čp. 715 v Zahradní uli-
ci. Předposlední bod přinesl úkol 
pro tajemníka, aby připravil návr-
hy obecně závazných vyhlášek, kte-
ré se týkají hracích přístrojů. V po-
sledním bodu rada neschválila uza-
vření smlouvy s Úřadem práce o or-
ganizaci veřejné služby, a to z dů-
vodu výrazné nerovnováhy mezi 
smluvními stranami. Závěrečná 
diskuse byla krátká a týkala se návr-
hu na zimní ořezání zeleně, která se 
postupem času rozrůstá a mnohdy 
nebezpečně překáží ve výhledu na 
křižovatkách.

2. mimořádné jednání rady 
města se konalo 21. 12. 2011, krát-
ce před zasedáním zastupitelstva. 
Jediným bodem programu bylo 
schválení nájmu 2 kanceláří měst-
ského úřadu pro pracoviště Úřadu 
práce, který od začátku roku 2012 
přebírá výplaty sociálních dávek.  
Současně s prací přecházejí pod ÚP 
4 referentky. Úřad práce bude hra-
dit nájemné podle schváleného ce-
níku a hradit poměrnou část pro-
vozních nákladů.

8. zasedání zastupitelstva měs-
ta, poslední v roce 2011, se kona-
lo 21. 12. 2011. Na návrh pana Bc. 
Elišky byla diskuse k obecním zále-
žitostem předřazena před body ke 
schválení. Skoro hodinová diskuse 
byla místy velmi rušná a kvůli struč-
nosti uvádím jen témata: podmín-
ky Zimního potlachu Country Ra-

dia, akce „Pepan“, chodník v Ko-
menského ulici, zeď Na Stržišti, ře-
ditel ZŠ B. Hrozného, dopravní ob-
služnost, rozptylová studie, smlou-
va s provozovatelem kina, lokalita 
Mršník, projekt Zåhrada. 

Poté se začaly projednávat při-
pravené body ke schválení. Blok 
pěti bodů se týkal věcných břemen 
při výstavbě inženýrských sítí. Krát-
ká diskuse se vedla u druhého bodu 
z nich v souvislosti s připravova-
nou výstavbou Obchodního cent-
ra. Různost názorů ukázalo hlaso-
vání: 8 pro smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene, 1 proti, 6 se hlasování 
zdrželo. V ostatních případech bylo 
hlasování jednoznačné – všech-
ny hlasy pro. Členové zastupitel-
stva rovněž akceptovali návrh pana 
Mgr. Fajmona, aby ve všech přípa-
dech, kdy je vedeno potrubí nebo 
kabel příčně pod komunikací, byla 
použita bezvýkopová technologie, 
tzv. protlak.  

V bodu s č. 6 se schvalovalo přije-
tí fi nančního daru 25 tis. Kč na no-
voroční ohňostroj od fi rmy Dlaž-
ba Vysoké Mýto. Při hlasování se 
zvedlo 11 rukou pro, nikdo pro-
ti, 4 se zdrželi. Celkově sponzo-
ři přispěli na ohňostroj částkou asi 
120 tis. Kč.

Bod č. 7 byl věnován úpravě 
rozpočtu končícího roku. Přízni-
vě se projevuje např. činnost no-
vého sběrného dvora, kam si „ob-
čané již našli cestu“. Plný čísel byl 
i následující bod, v němž se během 
1,5 hodiny probral rozpočet města 
na rok 2012. O úvod se postaral pan 
Ing. Firman, předseda fi nančního 
výboru. Výbor i přes některé kri-
tické postřehy doporučuje rozpo-
čet schválit. Priority rozpočtu jsou 
ve velkých investičních akcích, kte-
ré přecházejí z roku 2011 a je nutno 
je dokončit. Pozitivní je, že je roz-
počet vyrovnaný a v celkově obtížné 
globální fi nanční situaci nepřiná-
ší velké zadlužování města. Násle-
dující diskuse opět představila růz-
nost postojů a názorů. Písemné sta-
novisko s požadavkem na zařazení 
do zápisu předal pan Ing. Gregor. Je 
obtížné z diskuse něco vypíchnout, 
protože každé zjednodušení ubírá 
na srozumitelnosti textu. Důležité 
bylo, že se mohli všichni vyjádřit, 
(i když si každý vedl vlastní notu), 
o dílčích úpravách se několi-
krát hlasovalo, až jednání dospělo 
k celkovému hlasování o vyrovna-
ném rozpočtu na rok 2012 ve výši 
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Pokračování ze str. 3

Se zájmem jsem si přečetl člá-
nek bývalého uvolněného místosta-
rosty města pana Tomáše Sedláč-
ka (KDU-ČSL) a nevěřil jsem vlast-
ním očím. Pan zastupitel Sedláček 
se ještě jako uvolněný místostarosta 
města přímo podílel na zpracování 
projektové dokumentace pro rekon-
strukci nám. B. Hrozného. V době, 
kdy se projekt zpracovával, měl při-
pomínky pouze k části projektu tý-
kající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP). Jeho při-
pomínky byly při vlastní realizaci 
projektu splněny. Pokud by doku-
mentace neobsahovala všechny po-
třebné náležitosti, nikdy by neby-
lo vydáno stavební povolení. Zrov-
na tak bývalý uvolněný místostaros-
ta Tomáš Sedláček (KDU-ČSL) ne-
navrhoval žádné doplnění průzku-
mů a jiných údajů.  Při rozhodová-
ní o zádlažbě půdorysu kostela se 
vycházelo ze stanoviska NPÚ. Pro-
tože nebyl znám přesný průběh ob-
vodových zdí kostela, bylo nám do-
poručeno zádlažbu raději neprojek-

tovat. Při vlastních stavebních pra-
cích se podařilo základy komplet-
ně odkrýt, což umožnilo přichys-
tat i zádlažbu celého půdorysu. Co 
se týká vodovodních kanalizačních 
a jiných přípojek tak jako při jiných 
rekonstrukcích (např. v Masaryko-
vě ulici) byly všechny hrazeny z roz-
počtu města. Je zajímavé, že pan 
Tomáš Sedláček (KDU-ČSL) napa-
dá přípojku k evangelické faře, ale 
zároveň požaduje vybudování pří-
pojky na náklady města pro domov 
důchodců, který nebude vlastnit ani 
provozovat město Lysá nad Labem. 
Samozřejmě, že ke změnám projek-
tu došlo a to jednak na základě při-
pomínek občanů a jednak na zákla-
dě rozhodnutí zastupitelstva měs-
ta. Protože původní projekt s těmi-
to změnami nepočítal, došlo logicky 
i k navýšení ceny díla. Byly dodrže-
ny všechny parametry zákona o za-
dávání veřejných zakázek a veškeré 
práce nad povolený limit 20 % byly 
vysoutěženy. 

starosta města Jiří Havelka

Náměstí B. Hrozného

243,5 mil. Kč. Pro rozpočet bylo 
9 zastupitelů, 2 proti, 4 se zdrželi.

Bod č. 9 přinesl návrhy dvou 
obecně závazných vyhlášek (dále 
OZV), které se věnovaly hracím pří-
strojům. OZV reagují na aktuální 
stav legislativy v této oblasti zába-
vy, (spíše hazardu). Situaci zkom-
plikovali zákonodárci, kteří od říj-
na zavedli nová označení pro hra-
cí stroje moderního typu – konco-
vý interaktivní videoloterní termi-
nál a herní místo lokálního herní-
ho systému. Rychlou reakcí zastu-
pitelstva je ale od ledna zajištěna 
rovnost podmínek pro všechny pro-
vozovatele: počet heren v roce 2012 
zůstává na úrovni roku předchozí-
ho, v neděli a o svátcích budou za-
řízení mimo provoz, v pracovních 
dnech budou zařízení provozová-
na v době od 12 do 24 hodin. Všech-
ny hrací přístroje podléhají míst-
nímu poplatku v maximální výši 
5 tis. Kč za čtvrtletí, povolené záko-
nem. Celkově ročně přinášejí tato 
zařízení asi 3 mil. Kč do pokladny 
města. V průběhu roku 2012 se zvý-
ší počet kontrol heren jak městskou 
policií, tak radou města a kontrol-
ním výborem. V posledním bodu 
ke schválení byla 11 hlasy potvrze-
na zástavní smlouva na jeden z pro-
dávaných bytů v čp. 715 v Zahrad-
ní ulici. 

Blok informativních zpráv byl 
obsáhlý, měl 8 bodů a všechny vza-
lo zastupitelstvo na vědomí. Hned 
první z nich vyvolal diskusi. Jednalo 
se o otevření komunikace ve spod-
ní části Masarykovy ulice a stejně 
jako radní, byli i zastupitelé nespo-
kojeni s tím, že se po krátké době 
bude zasahovat do vozovky. Oprava 
by měla proběhnout pravděpodob-
ně v červenci, kdy nejsou výstavy 
a budou příznivé podmínky pro 
práci. Souhlas s otevřením ko-
munikace bude podmíněn kaucí 
1 mil. Kč, která zaručí bezvad-
né provedení práce a smluvní po-
kutou 1 mil. Kč pro ČEZ Distribu-
ce, pokud se prokáže, že kabel ne-
poškodil dodavatel stavby, fi rma 
PSVS. Než se začne, budou občané 
v předstihu informováni obvyklými 
prostředky, rovněž pak po opravě 
o příčinách poruchy. V druhém 
bodu bylo zastupitelstvo informo-
váno o návrhu jednosměrných ulic 
na Kačíně, o jiném řešení se bude 
jednat s občany a Dopravním in-
spektorátem Nymburk. Další body 
již probíhaly v rychlém sledu: Na-
řízení města o placeném parková-

ní v době výstav, plán roční údržby 
zeleně v roce 2012, vodné a stočné 
v roce 2012, informace o projedná-
vání dotace na vestavbu a přístav-
bu Obchodní akademie Lysá n. L., 
zápis z fi nančního výboru. Zápis z 
kontrolního výboru bude projednán 
v únoru, protože prosincová schůze 
KV nebyla usnášeníschopná. 

V průběhu zasedání se do jed-
nacího sálu dostavilo několik ob-
čanů, kteří reprezentovali hnu-
tí „Pepan“. Odpovědí zastupite-
lů byl nesouhlas s nepovoleným 
obrazovým záznamem a požada-
vek, aby svolavatel shromáždění 
na Husově náměstí zajistil úklid 
reklamních materiálů a odstraně-
ní plakátů z městského mobiliá-
ře i soukromého majetku. Pokud 
se tak nestane, zajistí úklid měs-
to a faktura bude zaslána k úhra-
dě svolavateli shromáždění. Mož-
nosti interpelace z členů zastupi-
telstva nikdo nevyužil, a tak mohl 
pan starosta přikročit k závěru za-
sedání. Poděkoval všem za prá-
ci pro město v roce 2011 a po-
přál všem hodně zdraví a úspěchů 
v nadcházejícím roce 2012.

1. jednání rady města v roce 
2012 se konalo 10. 1. 2012. Skoro 
měsíční vánoční a novoroční pauza 
se projevila padesáti body ke schvá-
lení. Více než polovina z nich byla 
věnována pozemkovým a bytovým 
záležitostem a věcným břemenům. 
První bod přinesl zajímavou „obál-
kovou“ bitvu o pozemek o výměře 
1 207 m2 v lokalitě Drážky. Na zve-
řejněný záměr došlo 6 nabídek, nej-
nižší na 802 Kč/m2. Nejvyšší nabíd-
ka s cenou 1010 Kč/m2 bude před-
ložena zastupitelstvu ke schválení. 
Určité zklamání přinesl bod č. 4, 
v němž se měly otevírat obálky s na-
bídkami na nového provozovatele 
parkovacích služeb v době výstav. 
Předchozí 2 kola byla zrušena, do 
3. kola se nepřihlásil nikdo. Rada 
proto uložila zveřejnit zakázku 
počtvrté. Naopak velký zájem byl 
v bodě č. 7 o veřejnou zakázku na 
projektovou dokumentaci na ko-
munikaci Na Vysoké mezi. Bylo 
doručeno 15 nabídek, ale s neob-
vykle širokým rozptylem – nej-
dražší za 828 tis. Kč, nejlevnější za 
181 tis. Kč, ceny vč. DPH. Rada 
města vybrala tu nejlevnější od fi r-
my Area group. Úkolem odboru 
a stavební komise bude dohled nad 
řádným splněním zakázky.

Bod č. 32 udělá radost pamětní-
kům a hasičům – rada města ulo-

žila odboru správy majetku a in-
vestic vypsat veřejnou zakázku na 
opravu hrobu pana Josefa Havlína, 
který se významně zasloužil o roz-
voj Sboru dobrovolných hasičů ve 
městě.

Bod č. 36 připomněl pleso-
vou sezónu – konkrétně rada měs-
ta schválila výjimky z „pořád-
kové“ obecně závazné vyhlášky, 
a tak maturanti z Obchodní akade-
mie Lysá n. L. budou moci plesat do 
soboty 28. 1. do půl třetí ráno, ta-
nečníci na plese Tanečního klubu 
dospělých Lysá n. L. pak do neděle 
29. 1. do třetí hodiny ranní.

V bodu č. 39 rada jednala 
o překlenovacím úvěru do výše 
15 mil. Kč, který by městu pomohl 
fi nancovat průběh velkých inves-
tičních akcí, pokud by se schvále-
né dotace opožďovaly oproti při-
slíbeným termínům. Na veřej-
nou zakázku dorazily 2 nabídky. 
Rada města dala přednost nabíd-
ce od České spořitelny, ale koneč-
né slovo bude mít lednové zastu-
pitelstvo.

V bodu č. 42 rada města schvá-
lila návrhy na udělení vyznamená-
ní města občanům u příležitosti vý-
znamného dne města, jímž je 4. bře-
zen. O předání vyznamenání bude-
te informováni v dubnových Lis-
tech.

V bodu č. 44 rada města zruši-
la veřejnou zakázku na dodávku 
a montáž vybavení nové MŠ Čtyř-
lístek v Brandlově ulici. V průběhu 
hodnocení se ukázalo, že zakázka 
byla nepřesně specifi kována, a pro-
to bude vypsána nová zakázka.

Trochu více se diskutovalo 
u bodů č. 45 a 47, kde se jednalo 
o vypořádání se s námitkami a při-
pomínkami ke konceptu územní-
ho plánu (dále ÚP) a o pokynech 
pro zpracování návrhu ÚP. Pokyny 
bude schvalovat lednové zastupi-
telstvo za účasti zpracovatele, pana 
Ing. arch. Koubka. Předposled-
ním bodem ke schválení byla výmě-
na člena fi nančního výboru za stra-
nu TOP 09: pana Ing. Jiřího Bohá-
če nahradí pan Mgr. Lukáš Som-
mer. V bodu č. 50 rada schválila 
program nadcházejícího zastupitel-
stva města.

Závěrečná diskuse byla věno-
vána novele školského zákona 
a s ohledem na důležitost tématu 
se k němu rada vrátí na následují-
cím jednání.

2. jednání rady města se kona-
lo 24. 1. 2012 a 1. zasedání zastu-
pitelstva města dne 25. 1. 2012, 
tj. po redakční uzávěrce, a tak si in-
formace přečtete až začátkem března.

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ 
Lysá nad Labem
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Mám otázky ohledně bu-
doucnosti městské budovy 

čp. 29/11 v ulici Čsl. armády. Měs-
to první patro a část přízemí prona-
jímá mateřskému centru Parníček 
a část přízemí fi rmě Imse Vimse. 
O druhé patro, které je prozatím ně-
kolik let nevyužité, měl zájem úřad 
práce a ZUŠ F. A. Šporka, která je 
díky velkému zájmu dětí v současnos-
ti kapacitou své hlavní budovy omeze-
na a mohla by v druhém patře budo-
vy 29/11 mít svoje detašované praco-
viště (3-4 učebny). Výhodou by moh-
la být blízkost obou budov a využití 
celého domu pro volný čas věnovaný 
dětem (a dětskému úsměvu). Výhod-
ným se jeví i využití prostoru zahra-
dy a dvora se zadním vchodem pro 
bezpečné přesuny dětí, které by ne-
musely chodit po frekventované ulici 
Čsl. armády. Co tomu brání a proč 
je 2. patro min. 4 roky nevyužité? 

Otázka

Zajímá Vás, co se plánuje 
a děje ve městě?

Pro Vaše otázky je připravena nová rubrika - 

Zeptali jsme se...
Na Vaše dotazy budou odpovídat kompetentní zastupitelé 

města Lysá nad Labem. Své dotazy posílejte do redakce Listů 
(kontakt je v tiráži na poslední straně) nebo vhoďte do poštovní 

schránky v přízemí MěÚ vedle dveří do knihovny.

Těšíme se na Vaše zajímavé otázky. 

Tato budova byla bezú-
platně převedena do ma-

jetku města po ukončení činnos-
ti společnosti PRIVUM (PRIvati-
zace Vojenského Újezdu Mladá). 
V srpnu 2008 byla dokončena pro-
jektová dokumentace na celkovou 
rekonstrukci v předpokládaném in-
vestičním nákladu cca 15 mil. Kč. 
V budově měly být umístěny kancelá-
ře Národního úřadu pro sociální věci 
a zaměstnanost (měl zahrnovat Úřad 
práce a Odbor sociální a zdravotní 
MěÚ). Náklady na rekonstrukci bu-
dovy měly být hrazeny především ze 
státní dotace na vytvoření nového 
úřadu, ale projekt byl vládou zasta-
ven. Ve zbylých prostorech se počíta-
lo s pronájmem prostor pro komerč-
ní účely. 

Aby budova nezůstala ladem, roz-
hodlo vedení města o pronájmu čás-
ti budovy zájemcům, kteří akceptu-
jí krátkodobý nájem na dobu urči-
tou, nejdéle na 1 rok. Důvodem je to, 

Odpověď
aby si město nechalo otevřenou mož-
nost, jak zahájit rekonstrukci, pokud 
by se podařilo získat dostatek fi nanč-
ních prostředků. Na nájemném za 
nebytové prostory město získává asi 
160 tis. Kč ročně a tato suma z větší 
části pokrývá náklady spojené s pro-
vozem budovy.

Město musí objekt temperovat, 
aby nedošlo k devastaci současného 
stavu budovy a  rádo podpoří v ome-
zené míře pronájem dostupných stá-
vajících prostor bez potřeby nároč-
ných oprav a rekonstrukcí, což při-
náší další náklady. Při údržbě budo-
vy jsou dodržována základní pravidla 
hospodaření s majetkem – jsou pro-
váděny revize plynu a kotelny, tlako-
vých nádob, hasicích přístrojů, požár-
ních hydrantů, roční požární prohlíd-
ky objektu. 

Druhé patro svým stavem vyžadu-
je vyšší fi nanční náklady na opravy 
a přizpůsobení k nájemnímu využití. 
V současné době město nemá dosta-

EU nařízená bezbariérovost detašova-
ného pracoviště ZUŠ není podle mne 
pádný argument pro to, aby se dům 
ZUŠ nemohl využívat. Pokud někdo 
chce dělat výtah pro dvě patra, může 
tak učinit venkovním výtahem ve dvo-
ře (viz ZUŠ v Kolíně). V prvé řadě bu-
dova potřebuje rekonstrukci toalet 
(v každém patře jsou dvě - tedy cel-
kem 6 toalet!), výměny některých 
oken a zejména možnost regulace ra-
diátorů. V celé budově totiž nelze re-
gulovat topení a tak se zbytečně vytápí 
i prostory nevyužívané! Stejným způ-
sobem město „šetří“ v městském kině 
kde opět chybí u radiátorů kohout-
ky a vytápěním klubu se vytápí i celý 
sál kina. Pokud se bude kino rekon-
struovat, pomyslí se i na tento jev, aby 
v zimě ani v létě diváci a účinkující již 
vedrem neomdlévali? Děkuji za odpo-
vědi.

PharmDr. Ilona Doležalová

tek prostředků ani na provizorní ře-
šení, které by bylo nutné vynaložit na 
úpravu prostor pro využití jako deta-
šovaného pracoviště ZUŠ F. A. Špor-
ka. Názor, že stačí rekonstrukce 6 to-
alet a drobné „kosmetické“ úpravy 
a vše může fungovat, neodpoví-
dá současným požadavkům hygie-
nických norem a dalších předpisů. 
O tom jsme se přesvědčili již na začát-
ku roku 2010, kdy se jednalo o využi-
tí budovy jako nouzového řešení pro 
1 třídu mateřské školy pro 25 dětí. 
Vysoké náklady na rekonstrukci byly 
jedním z důvodů, proč se zastupitel-
stvo města rozhodlo pro stavbu mon-
tované MŠ Pampeliška II na sídlišti.

Prostory zahrady a dvora částečně 
využívá sdružení MC Parníček a pře-
devším je plně využíváno odborem 
správy majetku v souvislosti s inves-
tičními akcemi města a stavebních fi -
rem. 

Dalším argumentem proti sou-
běžnému využití domu pro Úřad 

práce a ZUŠ je kontakt dvou zcela 
odlišných skupin lidí. Jednání s kli-
enty, kteří nejsou v příznivé sociál-
ní situaci, neprobíhá vždy v úsměv-
né atmosféře a je mnohdy náročné 
i pro cvičené referentky.

Převod části agend z městského 
úřadu na Úřad práce od ledna 2012 
znovu vyvolal úvahy o tom, zda do 
této budovy nepřemístit všechna pra-
coviště Úřadu práce, která jsou dlou-
hodobě v budově č.p.265 na Náměs-
tí B. Hrozného a nově v budově MěÚ. 
Otázkou je, kdo uhradí náklady na 
rekonstrukci, ale o tom se v současné 
době jedná s Úřadem práce. 

Pokud se týká budovy kina na Hu-
sově náměstí, v letošním roce bude 
realizována oprava vytápění v nákla-
du cca 200 tis. Kč, která bude I. eta-
pou rekonstrukce, umožňující regu-
laci vytápění jednotlivých prostor bu-
dovy.
František Blažek, vedoucí odboru 

správy majetku a investic

Svoz bioodpadu
Město Lysá nad Labem ve spo-

lupráci se společností .A.S.A., 
spol. s r.o. nabízí zajištěný kom-
plexní systém svozu a využití bio-
logicky rozložitelných odpadů ze 
zahrad a z domácnosti občanů. 

Co nabízíme?
• Přistavení sběrových nádob 
 o objemu 120 a 240 litrů 
• Pravidelný vývoz 1x 14 dní 
 přímo od vašeho domu (zejmé-
 na v době vegetačního období)
• Zajištění využití bioodpadů dle 
 platné legislativy

Proč se do systému zapojit?
• Věděli jste, že biologicky roz-
 ložitelný odpad tvoří v součas-
 nosti až 40 % komunálního 
 odpadu? Odděleným sběrem 
 umožníte jeho další využití.
• Odpadnou Vám každoroční 
 starosti, kam s padanými jablky, 
 listím a trávou.
• Na odpad Vám dodáme popel-
 nice se speciální konstrukcí 
 o objemu 120 nebo 240 litrů, 
 která omezuje zahnívání a šíře-
 ní zápachu.
• Kompostování je levnější než 
 skládkování a není zatíženo 
 rostoucími zákonnými poplat-
 ky za uložení odpadu na skládku. 
• Povinnost  třídění bioodpadu 
 přijde s novým Zákonem o od-
 padech v nejbližším období i do ČR.

Pro jaký odpad je služba určena? 
• BIOODPAD ZE ZAHRAD 
 listí, tráva, plevel, spadané ovo-
 ce, větve keřů a stromů (zkráce-
 né, rozštěpkované, ap.)
• BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
 zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, 
 odpad z přípravy kávy a čaje, 
 skořápky z vajec, ořechů, exkre-
 menty drobných domácích zví-
 řat apod.

Jaký odpad do nádoby nepatří?
• kosti, maso, uhynulá zvířata
• jedlý olej
• tekuté a kašovité zbytky jídel
• obaly, směsný komunální odpad
• kamení, suť či jiné nerozložitel-
 né odpady

Cenové podmínky pro vývoz 1x 
14 dní, 1. 4. – 30. 11. (cena zahr-
nuje pronájem nádoby, svoz od-
padu a využití dle platné legisla-
tivy).

nádoby o objemu:
120 l ................ 620 Kč vč. DPH
240 l ………….. 886 Kč vč. DPH

     
Kontakt pro rezervace nádoby:
.A.S.A., spol. s r.o. 
provozovna Lysá na Labem
Hana Krejčíková
Čapkova 598
289 22  Lysá nad Labem 
Tel.: +420 602 146 573
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Cena pro rok 2012 je 450 Kč. 
Děti do 6 let a důchodci od 70 let 390 Kč
Rekreační poplatek na rok 2012 je 450 Kč.

Romana Novotná, odbor SMI

Komunální odpad

Již v roce 2010 přislíbilo město 
maminkám s malými dětmi dopl-
nění herních prvků na dětské hřiš-
tě v Litoli. Vzhledem k nedostatku fi -
nančních prostředků v roce 2010 se 
na hřišti nic nezměnilo. Až ke konci 
roku 2011 jsme ušetřili fi nanční pro-
středky díky získané dotaci na do-
končení rekonstrukce střechy mu-
zea B. Hrozného. Díky této úspo-
ře rada města rozhodla, že fi nanč-
ní prostředky ve výši 290 tisíc korun 
se použijí na doplnění herních prvků 
na hřiště pro litolské děti. Nová ce-
lokovová lanovka, stonožka 5 met-
rů dlouhá, nové pískoviště, miniko-

Dětské hřiště v Litoli

Poděkování

lotoč a houpadlo na pružině určitě 
potěší malé i větší návštěvníky dět-
ského hřiště. Nezapomněli jsme ani 
na maminky a tatínky. Pro ně jsme 
na hřiště zabudovali ještě neokouka-
ný fi tness prvek – šlapadlo – lyže pro 
2 osoby. Všechny herní prvky splňu-
jí přísné normy EU a my věříme, že 
malí i velcí zde budou rádi trávit svůj 
volný čas. Prosíme pouze o jediné, 
chraňme si hřiště a jeho okolí, jako-
by bylo naše vlastní. Oč méně město 
vydá za opravy poničeného mibiliá-
ře, o to víc může pořídit nového.

PaedDr. Věra Bodnárová 
 odbor školství a kultury

Milý Městský úřade, děkujeme Ti 
za nové a krásné hřiště, které bylo 
v Litoli u školy koncem prosince 
opraveno.

Jsou tam výborné nové atrakce na-
příklad: lanovka, houpací kytka, pro-
lézací housenka, šlapadla, pískoviš-
tě a kolotoč. Tyto atrakce si budeme 

chránit a pečovat o ně. Je tam také 
znovu moc pěkné nové pískoviště.

Nejoblíbenější je asi lanovka 
a kolotoč, který však není příliš 
vhodný pro menší děti. Bohužel 
nás mrzí, že někteří lidé tam cho-
dí i přes zákaz se psy.

Za žáky litolské školy „páťáci“

Po dobrých zkušenostech z před-
chozích let se bude opakovat úspěš-
ná akce Finančního úřadu Nym-
burk (dále jen FÚ), při níž budou 
pracovníci FÚ poskytovat konzul-
tace a vybírat daňová přiznání v bu-
dově MěÚ Lysá nad Labem. V roce 
2011 bylo tímto způsobem podáno 
více než 200 daňových přiznání.

Všichni daňoví poplatníci, kte-
ří budou za rok 2011 podávat da-
ňové přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob, mohou v rámci služeb 
FÚ přijít ve středu 21. března 2012 
od 8.00 do 18.00 hodin na Měst-
ský úřad v Lysé nad Labem, (vel-
ká zasedací místnost ve staré budo-
vě). V provozu budou 2 pracoviště.

Pracovníci FÚ ve výše uvede-
ném termínu umožní daňovým po-
platníkům, aby si v klidu - bez front 
a v „domácím“ prostředí - mohli vy-

Finanční úřad opět jeden den na radnici
řídit své záležitosti. V rámci těchto 
úředních hodin mohou daňoví po-
platníci platně podat daňové při-
znání, mohou získat pomoc při vy-
plnění daňového přiznání do pří-
slušných formulářů a rovněž mo-
hou obdržet složenku pro případ-
né zaplacení daně. Formuláře da-
ňového přiznání je možné vyzved-
nout již od ledna v podatelně MěÚ 
v přízemí.

Pro případ, že vzniknou poplat-
níkům v souvislosti s podáváním 
daňových přiznání některé nejas-
nosti, mohou se informovat na te-
lefonu FÚ, číslo: 325 535 310. In-
formační linky budou v provozu od 
začátku února do 31. 3. 2012 (Po, 
St 8.00 – 17.00 hod., Út, Čt 8.00 – 
15.30 hod., Pá 8.00 – 14.30 hod.).

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

O rozpočtu města
a některých jeho příjmech

Rozpočet na rok 2012 schválilo 
městské zastupitelstvo pár dní před 
Vánocemi. Vedle vyrovnaných pří-
jmů a výdajů je jeho hlavní charak-
teristikou omezení veškerých inves-
tic na již zahájené náročné akce, kte-
ré je třeba dokončit během letošní-
ho roku. Jde předně o revitalizaci ná-
městí Bedřicha Hrozného a Zámec-
ké ulice, modernizaci čistírny od-
padních vod, dostavbu stokových 
systémů v okrajových částech města 
a výstavbu nového pavilonu školky 
v Brandlově ulici. Na všechny tyto 
investice získalo město dotace s dvě-
ma základními podmínkami: do-
končení akce nejpozději v roce 2012 
a fi nanční spoluúčast z vlastních 
prostředků města.

V případě revitalizace náměs-
tí vzrostla fi nanční náročnost navíc 
o archeologický průzkum, který 
město jako investor musí dle zákona 
uhradit z vlastních peněz (žádné do-
tace na podobné výdaje neexistují) 
a jehož rozsah bylo možné před za-
hájením stavby odhadovat jen velmi 
obtížně. Průzkum město přijde na 
částku přes 13 milionů korun. Dal-
ší prostředky si vyžádají úpravy pro-
jektu, kdy největší navýšení nákladů 
vyvolaly právě archeologické nálezy, 
předně základy původního kostela, 
jehož půdorys bude nakonec vydláž-
děn. Přitom ani památkáři nepřed-
pokládali takový rozsah nálezů. To 
se týká mimo jiné právě kostela, jak 
vyplývá z jejich vyjádření k projekto-

vé dokumentaci. Proto je kritika ve-
dení města, že po této stránce pří-
pravu akce zanedbalo, neobjektivní 
a od bývalého místostarosty Tomáše 
Sedláčka, který se po celé minulé vo-
lební období na této přípravě podílel, 
hodně zlomyslná (viz. jeho článek 
v minulém čísle Listů).

Vrátíme-li se ale k rozpočtu, mů-
žeme jej označit jako napjatý a vede-
ní radnice bude mít ještě hodně prá-
ce, aby zajistilo jeho plnění. V tako-
vé situaci je přirozené, že se hleda-
jí způsoby, jak jej vylepšit. Vymys-
let a přijmout dobrá ale také špatná 
opatření lze v obou částech rozpoč-
tu, tedy na straně příjmů i výdajů.

Věnujme se chvíli právě příjmům, 
i když v obecnější míře. Z řady po-
ložek může město přímo ovlivňo-
vat – byť s omezením daným zákony 
– kapitálové příjmy (v zásadě prodej 
městských nemovitostí), výši daně 
z nemovitosti na území Lysé, jejíž 
výnos jde celý do městské pokladny, 
příjmy z vedlejší hospodářské čin-
nosti, které z největší části tvoří ná-
jmy pozemků, bytů a nebytových 
prostor, a různé poplatky.

Pokud jde o kapitálové příjmy, 
uskutečnil se v posledních dvou le-
tech prodej bytového domu v Za-
hradní ulici. Prodávaly se jednot-
livé bytové jednotky buď přímo je-
jich stávajícím nájemníkům za od-
hadní cenu, nebo volné byty obálko-
vou metodou nejvyšší nabídce.  Měs-
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Pokračování ze str. 6 Vodné a stočné
Porovnání růstu cen vodného a stočného s okolními městy
 Brandýs n. L. Nymburk Čelákovice Mělník Úvaly Říčany Lysá n. L.
Rok                       Vodné a stočné vč. DPH
2002  38,36  44,62  39,10  40,44    32,30
2003 42,83 45,67 44,28 44,10   36,56
2004 42,15 48,80 45,29 46,73   38,27
2005 44,70 48,80 45,29 50,40   39,57
2006 46,66 51,73 45,98 53,66 53,40 56,50 41,50
2007 47,24 57,88 48,37 56,53 53,40 60,40 46,88
2008 54,28 66,07 53,22 62,13 59,41 66,20 51,56
2009 61,44 63,00 55,98 68,56 62,99 70,10 56,09
2010 63,11 65,34 62,50 74,25 73,63 71,60 56,09
2011 67,34 68,58 65,00 77,11 74,41 73,57 59,93

Zvýšení ceny vodného a stočného pro Lysou nad Labem v roce 2012:
voda pitná:            31,19 Kč/m3

voda odpadní:       34,05 Kč/m3

celkem                    65,24 Kč/m3

to nakonec z tohoto prodeje získalo 
místo předpokládaných 4,5 miliónu 
korun přes 7 milionů. Letošní rozpo-
čet zahrnuje prodej bytového dům 
1517 na novém sídlišti (bývalá prá-
delna), který se bude prodávat opět 
po jednotlivých bytech. 

V případě daně z nemovitosti do-
sud v zastupitelstvu panovala vět-
šinová shoda na co nejnižší úrovni 
a její navýšení před 2 - 3 lety bylo způ-
sobeno právě a jen změnou zákona, 
kterou se upravila její minimální výše.

Nájmy z pozemků (pole, zahra-
dy) město zvyšovalo rovněž v minu-
lém volebním období, nájmy neby-
tových prostor zvyšovalo po dlouhé 
době plošně v loňském roce a mimo 
zdravotnická zařízení či neziskové 
organizace uzavírá nové nájmy ve 
výběrových řízeních, kdy je hlavním 
kritériem nabízená cena. K výrazné-
mu zvýšení nájmů z bytů přistoupila 
nová rada města počátkem loňské-
ho roku krátce po svém zvolení. Šlo 
hlavně o byty tzv. I. a II. kategorie.

Rovněž tak se zvedly některé po-
platky, například za vyhrazené par-
kovací stání, od kterého jsou však 
osvobozeni držitelé průkazu ZTP.

Z uvedeného vyplývá, že se všech-
ny tyto příjmy města v posledních le-
tech zvyšovaly.

Rok 2012 ale bude dalším v řadě, 
kdy hospodářství a s ním příjmy 
většiny lidí příliš nepokvetou. Na-
opak se leccos zdraží – elektrika, 
plyn, kvůli zvýšení DPH potravi-
ny atd. Vláda nás přitom již připra-
vuje na další zvýšení dolní sazby 
DPH, přesněji na sjednocení sazeb 
až na 19 %, což bude znamenat dal-
ší zdražení.

Na občany Lysé také letos čeká 
zvýšené vodné a stočné o přibliž-
ných 9 %. Do městské pokladny při-
tom za pronájem vodovodu a kana-

lizace nepřijde jediná koruna navíc. 
Ani mzdové náklady provozovatele 
se nezvyšují. Vše jde na vrub zvýšené 
DPH, změnám některých pravidel 
pro výpočet stočného, zvýšení nákla-
dů na provoz modernizované čistír-
ny a zvýšení cen energií a pohonných 
hmot. Radost můžeme mít snad jen 
z toho, že jsou u nás ceny vodného 
a stočného nižší než v okolí až o 10 
korun na jeden kubík.

Za situace všeobecného zdražová-
ní a stagnace příjmů naprosté větši-
ny lidí není dobré zlepšovat rozpo-
čet města například dalším navyšo-
váním poplatků nebo daně z nemo-
vitosti. Rezervy tak bude nutné hle-
dat na straně rozpočtových výdajů.

Pro doplnění ale dodávám, že dvě 
příjmové položky se v nejbližší době 
ještě mohou na pořad jednání měst-
ské rady dostat:

1. Další zvýšení nájmů z bytů, kte-
 ré jsou i přes loňské skokové 
 zdražení stále nízké, ať už je 
 porovnáme s nájmy v bytech 
 srovnatelných měst či nájmy 
 v soukromých bytech. Také ne-
 odpovídají investičním nákla-
 dům na jejich pořízení v nedáv-
 né minulosti (Milovice) a ani 
 nestačí na rozsáhlejší moderni-
 zaci bytů (Lysá).

2. Zvýšení poplatku za parkování 
 v době výstav. Tento poplatek 
 ovšem nepostihne občany měs-
 ta a jeho výtěžek mimo jiné 
 slouží na pokrytí nákladů spo-
 jených s likvidací zátěží (úklid 
 města, likvidace odpadků, ú-
 prava poničeného prostran-
 ství), které přináší zvýšená ná-
 vštěvnost.

Jak rada v obou těchto záležitos-
tech nakonec rozhodne, je zatím vě-
cí neznámou.

Petr Kopecký

Krimi střípky
Alkohol za volantem

Dne 3. 12. 2011 v 06.20 hodin byl 
strážníkem obsluhující MKDS za-
znamenán muž, který vychází z re-
staurace Mango na Husově náměs-
tí. Muž, který se vrávoravým krokem 
dopotácel k osobnímu vozidlu zapar-
kovanému před výše zmíněnou re-
staurací, do vozidla následně nase-
dl a spolu s dalšími čtyřmi spolujezd-
ci odjížděl směrem k ulici Sojovické. 
Strážníci, kteří byli o celé události in-
formováni, vozidlo zastavili a vzhle-
dem k důvodnému podezření, že řidič 
před jízdou konzumoval alkoholické 
nápoje, přistoupili u 43 letého řidiče 
z Mostu k orientační dechové zkouš-
ce. Vzhledem k nadměrnému poži-
tí alkoholických nápojů nebyl řidič 
schopen tuto zkoušku podstoupit 
a z tohoto důvodu byl Policií ČR pře-
vezen do zdravotnického zařízení za 
účelem odborného lékařského vyšet-
ření zjišťující obsah alkoholu. Na zá-
kladě výsledku vyšetření se řidič bude 
zodpovídat buď z přestupku, popří-
padě přečinu dle trestního zákoníku.

 
Vandalové ve vlaku

Dne 10. 12. 2011 krátce před 
05.00 hodinou bylo přijato telefonic-
ké oznámení od zaměstnance ČD, že 
do stanice přijela vlaková souprava 
pro osobní přepravu a v jednom z va-
gónů průvodčí zjistil poškozená okna 
a stěny lihovou fi xou a sprejem. Pode-
zření má na skupinu osob, která z vla-
ku vystoupila a odešla neznámo kam. 
Strážníci na místě zjistili poškození 
interiéru vlakové soupravy a násled-
nou kontrolou s přispěním MKDS 
byla ve vestibulu ČD ztotožněna sku-
pina osob podezřelá z tohoto skut-
ku. Jednalo se o osoby ve věku 19-
21 let z Lysé nad Labem. Následně 
byla celá událost předána Policii ČR 

z podezření ze spáchání přečinu dle 
trestního zákoníku.

Zadržena osoba v pátrání
Dne 14. 12. 2011 krátce po poled-

ni přijala dozorčí služba telefonické 
oznámení, že se v ulici Sojovická po-
hybuje 42 letý muž z Lysé nad La-
bem, který je pravděpodobně osobou 
hledanou Policií ČR. Strážníkům se 
ve spolupráci s policisty podařilo to-
hoto muže následně zadržet a po pro-
věření totožnosti osoby bylo zjiště-
no, že se jedná o osobu v pátrání. Po-
licisté si muže předvedli na oddělení 
k provedení dalších opatření.

 
Silvestrovská noc  

Jak se již stává tradicí v našem 
městě, silvestrovská noc byla z po-
hledu strážníků klidná, bez vážnější-
ho narušení veřejného pořádku. Za 
zmínku stojí snad pouze dva případy: 
I. Výjezd strážníků spolu s HZS 
 Lysá nad Labem krátce po půl-
 noci do ulice Třešňová, kde hasi-
 či likvidovali požár vzrostlého 
 křoví. Příčinou vznícení byla zá-
 bavná pyrotechnika vhozená do
 porostu.
II. Další telefonické oznámení bylo 
 přijato v 0.15 hodin od majitelky 
 nemovitosti v ulici Masarykova, 
 že v blízkosti jejího domu odpalují 
 mladící zábavnou pyrotechniku, 
 která svými nadstandartními 
 efekty zasahuje do nemovitosti 
 a má obavu z jejího vznícení. 
 Hlídka na místě prověřila použi-
 tou zábavnou pyrotechniku, kte-
 rá byla dle označení v souladu 
 s předpisy. Strážníci mladíky 
 pouze upozornili na bezpečnou 
 manipulaci.

Luboš Zita,
zástupce ředitele MP

POVINNÉ VÝMĚNY ŘP VYDANÝCH
1) od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit 
 do 31. 12. 2012,
2) od 1. 1. 2003 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit 
 do 31. 12. 2013.

Výměna je možná již nyní a provádí se až do konce stanoveného 
období bez poplatku.

Držitelé řidičských průkazů vydaných od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004, 
kteří jsou zároveň držiteli Karty řidiče do DT či Průkazu profesní 
způsobilosti řidiče si mohou vyměnit tyto doklady spolu 
s ŘP ZDARMA.

Alena Frankeová, odbor dopravy, tel.: 325 510 290

Upozornění řidičům
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Kulturní komise města Lysá nad 
Labem vybrala a následně necha-
la veřejnost vyhodnotit některé akce 
uspořádané v roce 2011. Posuzova-
la se celková úspěšnost akce z po-
hledu diváka.

Hodnotitel měl možnost zvolit 
z následujících hodnot:
- 2 body akce byla velmi špatná
-1 bod akce se nelíbila
0 bodů hodnotitel na akci nebyl 
+1 bod akce byla dobrá
+2 body akce byla skvělá

Platné byly pouze anketní lístky 
s vyplněným jménem, adresou 

Vyhodnocení divácky nejúspěšnějších
kulturních akcí za rok 2011

a podpisem. Anketní lístky byly 
k dispozici ve sběrných místech:
-  na podatelně městského úřadu
- v Městské knihovně
- v Kinoklubu Luft

Anketa byla ukončena 31. 12. 
2011. Bylo odevzdáno celkem 68 
anketních lístků. Po zaznamená-
ní výsledků do tabulky bylo vyloso-
váno celkem pět výherců, kteří ob-
drželi drobné ceny. Výherci jsou: 
Skoumal P., Kovaříková O., Ševčí-
ková T., Kořán V., Frankeová A. 

Po vylosování anketních lístků 
byly adresy hodnotitelů skartovány.

Výsledky ankety:                                                              
název akce hodnocení umístění
Zámecké folkování 7  
Svatomartinský průvod s lampiony a ohňostrojem 29  
IV. Reprezentační ples TKD                                              16 -2 
Koncert Chrámového sboru (15. výročí) 42  
Květinové slavnosti na Bon Repos                                    96 -2 3.
Lyský Montmartre                                                             103 -1 1.
Šporkovy slavnosti                                                              105 -5 2.
Advent                                                                                86 -2 
Cyklus divadelních představení pro děti LUFT 17  
Luftfest 26  
Jazzfest 26  
Cyklus hudebních sklepů folkových koncertů 8  
Pohádková cesta s Parníčkem 3  
Čarorejdění (Parníček) 4  
Bramboriáda (Parníček) 6  
Mikulášská pro nejmenší (Parníček) 6  
Drakiáda 24  
Besti válek 23  
Oslava svátku Mistra J. Husa 7  
Módní přehlídka OGD Lysá 29  
Polabské variace 34  
Velikonoce ve Dvorcích 8  
Dětský den ve Dvorcích 7  
Dvorecká pouť 13  
Čertovský den (Dvorce) 3 

Blahopřání

   Emanuel Vejnar ml. - Znaky stáří
Jak rád bych vymazal znaky stáří z našich tváří.

Být zas malý kluk, co s autama si hrál,
holčičkou, co na mámu si hrála.

Krásně neposedné děti, jež netuší,
že se jim svět vkrádá do duší.

Člověk chce víc, víc, nejvíc,
avšak málo stačí nám a těžko se to shání.

Šťastný, kdo nalezne to,
do svých dětských let se brzo vrátí.

Město Lysá nad Labem blahopřeje jubilantům 
k významným narozeninám a všem přeje do dalších let hodně 

pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

85 let
Věra Jelínková
Karel Nápravník
Evžen Rychta
Anna Tykvová
Zdeněk Netopilík

90 let
František Jarolím
Věra Bittnerová
Drahomíra Kubešová

91 let
Karel Pech

97 let
Marie Vojtěchová

98 let
Marie Stolejdová

99 let
Anna Petrtýlová

3. 2. od 20.00 hodin
Reprezentační ples Tanečního 
a sportovního klubu Dynamik 
Lysá nad LabemKulturní dům Čelákovice6. 2. – 27. 2.
„Malá Himaláj“výstava fotogra ií v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz7. 2. od 16.30 hodin
Jiří z Poděbrad – český králpřednáška PaedDr. Marie Kořínkovév Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz13. 2. – 2. 3.
Co vyprávěl hotelový sálvýstava dokumentů z oblíbených akcí hotelu Polabí (Král) v budově augustiniánského kláštera17. 2. – 19. 2.
Regiony ČR 2012,
Stavitel 2012,
Komunální technika 2012,
Dovolená 2012Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz18. 2. od 14.00 hodin
Dětský karneval s klaunem Cucínouv klubovně fary
labutova@seznam.cz23. 2. od 10.15 hodin
Látkové pleny 

výstava a beseda v MC Parníček
www.mcparnicek.cz25. 2. od 13.00 hodin
Masopustní rejna Husově náměstí
labutova@seznam.cz28. 2. od 17.00 hodin
Michael Benies 
– stavebník kubistické vily 
v Litolipřednáška Mgr. Michala Novotnéhov Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz1. 3. – 3. 3.
Ligna Bohemia 2012,
Řemesla 2012,
Svět barev 2012 Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz1. 3. – 3. 3. od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejištěvýstava funkčního železničního kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.3. 3. 
1. narozeninová oslava Fajn klubuve Fajn klubu
www.klubfajn.estranky.cz6. 3. od 16.30 hodin
Jagelloncipřednáška  PaedDr. Marie Kořínkovév Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

Kulturní kalendář 2/2012

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

Ceny rámečkové sloupkové inzerce
Možnost barevné inzerce!

formát     Cena Cena - barva
1 strana (A4)  4 800 Kč  6 000 Kč
1/2 str. (A5)  2 400 Kč  3 000 Kč
1/3 str. 1 814 Kč 2 268 Kč
1/4 str. (A6)  1 200 Kč  1 500 Kč
9 x 10 cm     1 007 Kč  1 259 Kč
9 x 9 cm     908 Kč  1 135 Kč
9 x 8 cm     810 Kč  1 013 Kč
9 x 7 cm     712 Kč  890 Kč
9 x 6 cm     613 Kč  766 Kč
9 x 5 cm     515 Kč    644 Kč
9 x 4 cm     416 Kč    520 Kč
9 x 3 cm     318 Kč    398 Kč
9 x 2 cm    220 Kč    275 Kč
9 x 1 cm     120 Kč    150 Kč
9 x 0,5 cm ZDARMA!
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Členové sdru-
žení Za zá-

c h r a n u 
k u b i s -
tické vily 

architekta 
Emila Králíč-

ka v Litoli za-
jistili pro zájemce 

na úterý 28. února 
2012 od 17.00 hodin přednáš-
ku. Hlavním tématem bude sta-
vebník kubistické vily Michael 
Benies. Jistě se však dozvíme 
i mnoho zajímavých detailů
o stavbě samé. Zájemci 
se mohou těšit na před-
nášku Mgr. Micha-
la Novotného z Od-
dělení dějin vědy 
a techniky Národ-
ního technického
muzea v Praze.
Přednáška se bu-
de konat v Měst-
ské knihovně v 
Lysé nad Labem, 
Husovo nám. 23, 
Lysá nad Labem. 
Závěr bude věno-
ván současnému 
stavu a obnově kul-
turní památky.

Velké obdivovatele
kubistické architektury 
ve středních Čechách upo-
zorňujeme na odborně zamě-

Michael Benies - stavebník
kubistické vily v Litoli

řený zájezd. Cestovní kancelář 
ARS VIVA připravila na sobotu 
1. září 2012 návštěvu např. 
Bauerovy vily v Libodřicích, Ko-
těrova zámku v Ratboři či evan-
gelického kostel v Pečkách. Zá-
věr zájezdu bude věnován ná-
vštěvě litolské vily cukrovaru. Po-
drobnější informace k zájezdu 
naleznete na www.arsviva.cz.

Stanislav Svoboda

Člen
žen

Em
ka v

jistili p

Dne 29. prosince se v kině Luft 
uskutečnil hudebně - divadelní 
happening Pocta Václavu Hav-
lovi. Tímto koncertem jsme se 
připojili k řadě klubů, koncert-
ních síní, galerií a divadel, kte-
ré bezprostředně vzdaly hold 
Václavu Havlovi. Ani nám nešlo 
o tryznu pro pana prezidenta, ale 
o setkání lidí, kteří si jeho odkaz 
chtějí připomenout. Přestože šlo 
o velmi spontánně organizova-
nou akci a její propagace byla 
skromná, úderem sedmé hodi-
ny se sál kina Luft zcela zaplnil. 
Na úvod vystoupil Vít Andršt se 
svým jazzovým kvartetem, kte-
ré provedlo několik jeho úprav 
slavných jazzových skladeb. Ka-
teřina Pertlíková a Anna Faldu-
sová, studentky ZUŠ F. A. Špor-
ka ze třídy Mgr. Kateřiny Urbán-
kové, se zhostily jedné z Havlo-
vých prvotin - jevištního skeče 
Ela, Hela a stop - skutečně s chu-
tí. A zdá se, že publikum na Hav-
lovu štiplavou poetiku, plnou pi-
noživých a do sebe zamilovaných 
postaviček s „etickými zásada-

Důstojné rozloučení s V. Havlem

Novoroční ohňostroj v Lysé

mi, společenským postavením 
a hrdostí“ reaguje  - jak to říci - 
velmi živě. Následoval hudeb-
ní blok, který obstarali hudeb-
ní skladatelé Lukáš Sommer 
a multiinstrumentalista Martin 
Blažek se svými hosty. Zájemci 
mohli dále v klubu sledovat zá-
znam představení hry Audien-
ce z Hálkova divadla v Nymbur-
ce, které večer uzavíralo. Za or-
ganizátory akce chci poděkovat 
zejména všem účinkujícím, po-
mocníkům, publiku a nemenší 
dík patří Lucii Jursíkové. Za její 
“éry” se z kina Luft stal regio-
nální fenomén, který co do pes-
trosti a žánrového přesahu akcí 
nemá obdobu. A také - a to je 
v souvislosti s odkazem Vác-
lava Havla nutné říci - cent-
rem občanské společnosti. Ak-
tivní, neignorantské, nebo-
jácné skupiny lidí, kteří zas 
a znovu vstupují do veřejného ži-
vota, protože jim jejich okolí není 
lhostejné. Nejsem sám, komu 
toto spojení lidí bude chybět. 

Mgr. Lukáš Sommer  

Od 1. 1. 2012 dochází ke změně provozovatele městského kina. 
Z důvodu částečné rekonstrukce bude provoz kina předběžně zahá-
jen 1. 3. 2012.

O programu kina Vás budeme informovat v Listech 3/2012.

Provoz kina

Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem

a Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem

CO VYPRÁVĚL HOTELOVÝ SÁL
13. 2. – 2. 3. 2012

Přijďte zavzpomínat nebo se inspirovat !
Otevřeno: po, st 8,00 – 17,00 hod.
 út, čt a pá 8,00 – 13,00 hod.

Vernisáž za účasti Chrámového sboru u sv. Jana Křtitele 
se uskuteční v budově augustiniánského kláštera 

v Lysé nad Labem 11. února 2012 ve 14,30 hod.

• Plesy hraběte Šporka
• Hudební divadlo mladých 
    a klubové večery
• Kostýmované bály
    (Cirkus, Slované, Nemocnice, 
    Titanic, Olympiáda, 
    Letní tábor)
• Klub labužníků
• Pivobraní

Dokumenty z oblíbených akcí 
hotelu Polabí (Král)
1975 – 1987

Jde o tyto fi rmy: Dlažba Vyso-
ké Mýto, s.r.o., ARS Altmann Pra-
ha s.r.o., PROXIMA a.s., K+N sta-
vební společnost, s.r.o.,  Thermo-
servis spol. s r.o., Evropská pro-
jektová kancelář s.r.o., JUDr. Dali-
mil Mika, LL.M. - soudní exekutor, 
AQUA-CONTACT Praha v.o.s., Da-
libor Frňka – stavitel, SKL RECYK-
LOSTAV s.r.o., Václav Bílek - elek-
troservis, Miroslav Pšenička, Jin-
dřich Vaníček - GKK–geodetické 
a kartografi cké práce, Bc. David Ko-

lářský - zahradnictví, RENGL s.r.o. 
- plakátovací plochy, Karel Dlouhý 
- instalatérské a topenářské práce, 
Lukáš Rajtr – zahradnictví, Hrdlič-
ka spol. s r.o.

Zvláštní poděkování za asisten-
ci při realizaci ohňostroje patří SDH 
Lysá nad Labem, Městské policii 
Lysá nad Labem a Policii ČR. Děku-
jeme též panu Dědkovi za občerstve-
ní, které zpříjemnilo tuto slavnostní 
novoroční akci.

PaedDr. Věra Bodnárová 
odbor školství a kultury

Pokračování ze str. 1

vily Michael
ak dozvíme e 
h detailů
ájemcii 
řed-

ha-
d-
y 

u 
ul-

vatele
hitektury 
hách upo-

dborně zamě
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Poděkování
Poděkování za ZPÍVÁNÍ všem 

dětem z Litole a Lysé n. L.  které 
na Štědrý den přišli nám všem za-
zpívat pod vánoční strom do kos-
tela sv. Jana Křtitele. Poděková-
ní patří také jejich učitelům, kte-
ří s dětmi koledy nacvičili a v kos-

tele je doprovázeli na hudební 
nástroje. Moje poděkování pat-
ří také všem pomocníkům, kteří 
před kostelem pomáhali s ŽIVÝM 
BETLÉMEM.  

Za farní charitu Lysá nad Labem
 Labutová J. 

Štěpánský koncert

Dne 26. prosince 2011 zazněla 
v lyském kostele Narození sv. Ja-
na Křtitele oblíbená Vánoční mše 
Jakuba Jana Ryby. Naším cílem 
bylo, aby se na provedení podílelo 
co nejvíce hudebníků z Lysé nad 
Labem a nejbližšího okolí, což se 
podařilo. Největší odměnou pro 
účinkující byla naprosto naplně-
ná kapacita našeho kostela poslu-
chači (cca 300 lidí), kteří všechny 
účinkující odměnili dlouhotrva-
jícím potleskem. Dle mého mělo 
provedení výbornou uměleckou 
úroveň. Za tu mohl dirigent Jan 
Mikušek, kterému moc děkuji za 
jeho čas a odvahu. Nelze tady po-

děkovat osobně všem 75 účinkují-
cím, ale některé jmenovat musím. 
Chrámový sbor z Lysé nad Labem 
výborně připravil Petr Bajer, spo-
lupracoval i výtečný Vox Nymbur-
gensis vedený již zmíněným Ja-
nem Mikuškem. Smyčce do or-
chestru výborně připravila paní 
ředitelka ZUŠ F. A. Šporka Vlas-
ta Blažková, která velmi pomohla 
i s technickým zabezpečením kon-
certu. To by se také neobešlo bez 
pomoci Jarky Labutové, Standy 
Svobody a pódiového architekta 
Josefa Císaře.

Za Spolek přátel vážné hudby 
Milan Muzikář

Studená lednová sobota 
(14. 1. 2012) měla na programu, 
kromě I. Zimního potlachu na hřiš-
ti v Lysé, také večer s kytarou a po-
ezií. Píseň o Viktorce a mnohá dal-
ší díla zazněla v zešeřelém Čín-
ském pavilonu na Bon Repos. 
V zimním tichu nás přivítala kytara 
Lukáše Sommera skladbou Johan-
na Sebastiana Bacha. Další skladba 
Z hlubokosti přenesla všechny pří-
tomné do minulosti, odkud k nám za-
zpíval Jan Mikušek sonet W. Shake-
speara. Nezůstalo ale jen u zpěvu. Re-
citace Písně o Viktorce se ujala Kate-
řina Urbánková, která stihla i změnu 
kostýmů téměř na scéně.

Jako divák bych chtěl pořada-
telům poděkovat za velmi intim-

Bon Repos zasvítilo ve tmě
ní koncert, který byl skvěle načaso-
ván do povánočního „prázdna“. Ze-
jména kladně hodnotím nápadité 
osvětlení a přípravu podia. Účinku-
jící mne pak na začátku roku 2012 
opět donutili zamyslet se nad tím, 
jaké má Lysá štěstí, že zde máme ta-
kové talenty. Snad si je zasloužíme. 
Vždyť koho z nás by inspiroval jeden 
konkrétní chodník v Lysé k napsá-
ní skladby, jako tomu bylo v Uko-
lébavce pro Tyšiho. Za úvahu stojí, 
zda tuto skutečnost neuvést do prů-
vodce městem nebo skladbu v po-
dání autora jako audio nahrávku 
neumístit na stránky města. Mož-
ná by pak kromě Bon Repos zazá-
řila i Lysá.

Stanislav Svoboda
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Toulky minulostí
Jiří z Poděbrad

- český král (2. díl)
7. února 2012 od 16.30 hodin 

beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
Vstup ZDARMA!

Toulky minulostí
Jagellonci

6. března 2012 od 16.30 hodin 
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou

Vstup ZDARMA!

Městská knihovna
v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí) 
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 55 12 55
e-mail: info@knihovnalysa.cz
www.knihovnalysa.cz

Beletrie pro dospělé:
Děvčátko Suomi – Konopka, L. 
| Znamení půlměsíce – Cussler, 
C. | Volání Kalahari – Mennen, P. 
| Živý nebo mrtvý – Clancy, T. | 
Černočerná tma – King, Stephen 
| Letní smrt – Kallentoft, M. | 
Vstupenka do ráje – Lanczová, 
L. | Příšerné příběhy z černé lodi 
– Priestley, Ch. | Jakubovy hous-
le – Mičanová, D. | Umřel jsem 
v sobotu – Formánek, J. | Anděl 
s druhým křídlem – Prokšová, 
J. | Místo na slunci  – Kleypas, 
L. | Smolná kniha – Procházko-
vá, L. | Něžný déšť – Bouvier, C. | 
V náruči nepřítele – Clark, M. H. |
Bludiště lásky – Denková, M. | 
Na vlastní pěst – Kaes, W. | Vábe-
ní pouště – Rosburg, H. A. | Ta-
nec lovců lebek, aneb, Proč by-
chom se nevrátili – Šmíd, Z. | Po-
vídky – Lustig, A.

Naučná literatura pro dospělé:
Nejslavnější mordy první repub-
liky l – Jedlička, M. | Kameny do-
mova – Cílek, V. | Dějiny Slovin-
ska | Dějiny Madagaskaru – Ho-
šek, P. | Byl jsem Hitlerův po-
slední rekrut – Lucks, G. | Útěk 
z továrny na smrt – Smith, M. 

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

S. | Originální výtvarné nápady 
pro děti i rodiče – Dvořáková, L. 
| Toulavá kamera – Toušlová, I. 
| Satelity bohů – Hausdorf, H. | 
Prokletá místa Čech a Moravyi 
– Rubínková, V. | V loži královen 
– Benzoni, J. | Temná historie 
králů a královen Anglie – Lewis, 
Brenda Ralph

Beletrie pro děti:
Dědictví rodu Trnhoffů – Jo-
nes, Gareth, P. | Co tu kvete, sví-
tí, létá? – Havel, J. | Válečník 
-   Scott, M. | Ticho  – Fitzpatrick, 
B. | Pokrevní pouta – Mead, R. | 
Dívčí parta – Harrison, L. | Pří-
běhy Septimuse Heapa – Sage, 
Angie | Klofáci -  Kratochvíl M. | 
Viju, viju věneček – Rákosníková 
J. | Co si doma povídáme – Dvo-
řák, J. |  Nezbedníci– Drijverová, 
M. | Deník malého poseroutky, 
Ošklivá pravda – Kinney, J.
  
Naučná literatura pro děti:
Šikulka – Bull, J. 

Nová DVD ve videopůjčovně:
Napětí: Obhájce
Mládež: Kung-Fu Panda 2 
Sci-fi : Green Latern

Zámecké novinky 

Jedna z pranostik měsíce ledna 
říká: „Lenivého tahá mráz za nos, 
před pilným smeká.“

Tento měsíc, první měsíc roku 
2012, je za námi. I když jsme trochu 
odpočívali a nabírali sily po nároč-
ném předvánočním shonu, jsme pře-
ce jen pilní byli.

V první lednové dny jsme se ješ-
tě těšili výstavou betlému, který ruč-
ně vyřezal a připravil pan Josef Zumr, 
dlouholetý klient našeho domova. 
K realizaci výstavy betlému nám fi r-
ma IRE z Milovic, zapůjčila proskle-
nou a osvětlenou vitrínu. Rádi by-
chom, touto cestou fi rmě IRE podě-
kovali.

Již tradičně jsme si vánoční čas 
a příchod nového roku připomenuli 
a oslavili spolu s římskokatolickou 
farností Tříkrálovou mši v naší zá-
mecké kapli a to za doprovodu písní 
J. J. Ryby v podání lyského Chrámo-
vého sboru u sv. Jana Křtitele, našich 
přátel. Kaple se první lednovou sobo-
tu rozezněla milými slovy obdivu, po-
vzbuzení a krásným zpěvem. Milý-
mi hosty se stali a naše pozvání přijali 
herečka, dabérka, recitátorka a dou-
fám, že i v budoucnu patronka naše-
ho domova paní Růžena Merunko-
vá spolu se svým manželem hercem 
a malířem panem Milošem Hlavicou 
a paní Hana Moravová. Obě dámy, 
sestry jsou rodačky z Lysé nad La-
bem. Přítomnost těchto milých hostů 
nás velice potěšila a rádi bychom na-
vázali spolupráci v kulturním duchu. 
Uvidíme…

Měsíc leden pomyslně zahaju-
je plesovou sezónu. Proto jsme naši 
pozornost upřeli na přípravu a orga-
nizaci tradičního Zámeckého plesu. 
Dnem „D“ byl 24. leden 2012. Ple-
sově vyzdobenou zámeckou jídelnou 
se rozezněla zahajovací skladba v po-
dání kapely Šporkovjanky, pod vede-
ním pana Dr. Kořínka, a taneční páry 
se vydaly na taneční parket. Zapoji-
li se i vozíčkáři. Jako obvykle jsme na 
to nebyli sami. Velkými pomocníky se 

stali studenti Střední školy oděvního 
a grafi ckého designu z Lysé nad La-
bem. Nejen, že nám předvedli své 
modely při módní přehlídce, ale po-
mohli i při samotné organizaci a péči 
o naše klienty. To vše pod vedením 
p. Hlavaté, která příkladně vede 
své studenty k práci, samostatnosti 
a k příjemnému vystupování. 

Moc děkujeme.
Stejně jako při loňském plesu nám 

své umění předvedly dva dětské ta-
neční páry z Tanečního klubu Bailey z 
Brandýsa nad Labem. Tanečníci jsou 
žáky ZŠ B. Hrozného v Lysé a Gym-
názia v Nymburce. Předvedli nám 
čtveřici latinsko – amerických tan-
ců. Vystoupení sklidilo velký úspěch 
a bylo milým zpestřením našeho ple-
su. K dalším hostům patřili senioři 
z Lysé, Stratova a Milovic. Jak je na 
plesech zvykem, vrcholem byla boha-
tá tombola. Cen bylo opravdu hodně 
a každý lístek byl výherní. Nutno po-
dotknout, že ceny do tomboly věno-
vali především zaměstnanci domo-
va a několik sponzorů. Jak to vše do-
padlo, si můžete prohlédnout na na-
šich webových stránkách a na regio-
nální televizi MANOLA.

Ples se vydařil na výbornou a za-
končili jsme ho přáním, abychom se 
ve zdraví sešli opět za rok.

V únoru nás čekají naše pravidel-
né akce, jako jsou Univerzita volné-
ho času s paní Dr. Kořínkovou, pá-
teční skupinové cvičení s trénová-
ním paměti, fi lmový klub, ponděl-
ní a středeční posezení s hudbou 
v zámecké kavárně kam jste srdeč-
ně zváni i na dobrou zámeckou kávu 
či sklenku vína. Větší akcí bude jis-
tě oslava sv. Valentýna. Připravuje-
me opět bohatý program s generač-
ním setkáním, hudbou, soutěžemi 
a samozřejmě s rozdáváním valen-
týnských přání a srdíček.

Doufejme, že se vše vydaří.
S přáním krásných zimních dnů.
 Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
 Domov Na Zámku Lysá n. L.
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V předvánočním
čase se na naší ško-
le projevilo dobré
srdce žáků a zaměst-
nanců. Ve fi nanční 
sbírce jsme vybra-

li částku, která umožnila koupit dvě 
kozy. Ty pomohou rodinám v rozvo-
jových zemích, kde koza znamená 

SŠ OGD pomáhá v Africe

S t u d e n t i
SŠOGD v Lysé 
nad Labem mají 
ve svých studij-
ních plánech ději-
ny výtvarné kultu-

ry. Předmět velice obsáhlý, který vy-
žaduje mnoho znalostí. Teoretická 
příprava je samozřejmě důležitá, ale 
mnohem přitažlivější je umění zažít. 
Vidět umělecká díla na vlastní oči. 
A právě to je cílem cest za uměním.  
V posledních letech měli studenti 
možnost vidět umělecká díla a pa-
mátky ve Florencii, Pise, Veroně, 
Vídni, Paříži, Fontainebleau, Barbi-
zonu, Remeši, Regensburku, Lon-

dýně či New Yorku.  V minulém týd-
nu si mohli studenti ke své sbírce ga-
lerií přidat ještě drážďanský Zwin-
ger. K uměleckému zážitku se přida-
la i krásná atmosféra vánočně vyzdo-
bených Drážďan. Umělecké zážit-
ky však nehledáme jen v zahraničí. 
Pražská Národní galerie nám nabí-
zí také nepřeberné množství kvalit-
ních děl umělců z celého světa. Nyní 
v předvánočním období se studen-
ti seznámili s již pravidelně navště-
vovanou sbírkou středověkého umě-
ní v Anežském klášteře a uměleckou 
scénou 19. století v Jiřském klášteře 
na Pražském hradě. 

Mgr. Monika Fandáková

Jezdíme za uměním...

Několik stovek 
studentů z 22 střed-
ních škol z Česka, 
Slovenska a Ra-
kouska se na sklon-
ku roku 2011 zú-

častnilo 23. ročníku soutěže Mladý 
módní tvůrce ČR ve Vílanci u Jih-

lavy. Jako každoročně se soutěžilo 
v oděvní tvorbě, tvorbě účesů a líče-
ní. Modelky oděvních škol předved-
ly několik desítek originálních mo-
delů společenských oděvů, klasic-
ké mladé módy, sportovních odě-
vů, prádla a oděvních doplňků. Žáci 
odborných škol ukázali, jak lze vy-

Mladí módní tvůrci z Lysé v Jihlavě opět zaujali
tvořit ze starého oděvu originální 
model. 

Naši studenti se přihlásili do 
všech oděvních kategorií. I v letoš-
ním roce byli úspěšní a opět bodo-
vali. Odbornou porotu nejvíce za-
ujaly extravagantní klobouky z ka-
tegorie Tonak. Na hracích des-
kách klobouků vytvořili žáci tře-
tích ročníku puzzle, dámu, fi gur-
ky a kostky. Svébytná umělecká 
díla měla velký úspěch a jako ce-
listvá kolekce vybojovala 1. mís-
to. Ve sportovní kategorii jsme zís-
kali dvě ocenění – 2. a 3. místo. 
S kolekcí společenské oděvy, z níž 
vyzařovala elegance a dokona-
lá krejčovská dovednost, se žáci 
umístili na bronzovém stupínku.

Mladí návrháři z Lysé nad Labem 
si přivezli z prestižní soutěže nejen 
čtyři trofeje a diplomy, ale také další 
motivaci a inspiraci pro vlastní tvůr-
čí práci jak v rámci studia, tak ve své 
osobní kariéře. 

Alena Hlavatá 
učitelka odborných předmětů

obživu pro celou rodinu. Ceněné je 
hlavně mléko pro děti, které trpí pod-
výživou.

Děkujeme všem, kteří bez okol-
ků přispěli, a všem, kteří pomohli 
s organizací sbírky. Je pro nás pří-
jemným zjištěním, že si nejsme na-
vzájem lhostejní.

Ing. Iva Bittnerová
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Stalo se 
již tradicí, že 
žáci naší ško-
ly vyjíždějí 

před Vánocemi do bavorského měs-
tečka Lichtenfels. Každoročně se zde 
účastní simulační hry o Evropské 
unii. Letošní hra s názvem „Evropa 
v krizi“ probíhala od 11. do 14. pro-
since 2011. 

Po cestě do Lichtenfelsu jsme 
navštívili vyhlášený „Weihnachts-
markt“ v Norimberku a vychutnali 
jsme si provoněnou vánoční atmo-
sféru. Ve „Franken Akademie“ už 
na nás čekaly připravené úkoly k té-

nabízí výuku v kurzu

Přípravný kurz matematiky k přijímacím 
zkouškám na VŠ

•  Rozsah: 5x 90 minut
•  Cena: 750 Kč
•  Termíny: středa - 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4. 2012
 od 14.00 hodin
•  Vyučující: plně aprobovaní učitelé matematiky
•  Obsah kurzu: výrazy, funkce, rovnice a nerovnice, 
 analytická geometrie, opakování, shrnutí, zkušební 
 testování, případná domluva dalších témat a hodin
•  Kurz je určen pro žáky středních škol, kteří mají zájem 
 o vysokoškolské studium.

Obchodní akademie Lysá nad Labem,
Komenského 1534, tel.: 325 553 021
oalysa@nymburk-info.cz, www. oalysa.czLYSÁ nad LABEM
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V prosinci 
se v Obchod-
ní akademii 
pořádaly sou-

těže, v nichž žáci prokázali znalosti 
a dovednosti získané nejen ve škol-
ních lavicích. 

Ve čtvrtek 1. prosince 2011 pro-
běhlo již páté školní kolo soutě-
že v účetnictví Má dáti, dal. Školní-
ho kola se zúčastnilo 13 studentů ze 
4. A a 5 studentů ze 4. B. Soutěž za-
hrnovala teorii i účetní příklady, kte-
ré prověřily účetní zdatnost soutěží-
cích a znalosti z účetnictví v rozsa-
hu středoškolského studia. Pořadí 
je dáno úspěšností vyjádřenou v pro-
centech, protože pro jednotlivé třídy 
je jiný celkový počet bodů v závislos-
ti na rozsahu učiva. První místo ob-
sadila žákyně 4. A Martina Řepo-
vá, která získala putovní pohár Ob-
chodní akademie. Na druhém a tře-
tím místě skončili žáci ze 4. B - Natá-
lie Zuranová (2. místo) a Jan Görcs 
(3. místo). Do republikového kola, 
které se koná 24. – 25. 1. 2011 ve 
Znojmě,  postupují žákyně z prvního 
a druhého místa.  

LYSÁ nad LABEM

O
B

C
H

O
D

N
Í

A
K

A
D

E
M

IE

LYSÁ nad LABEM

O
B

C
H

O
D

N
Í

A
K

A
D

E
M

IE

Soutěže v Obchodní akademii

Dále pojedou obchodní akademii 
reprezentovat dva nejúspěšnější ře-
šitelé školního kola Olympiády v čes-
kém jazyce, tj. Tomáš Soukup z 3. A 
a Alexandra Hájková z 3. B. 

Gratulujeme všem žákům, kteří 
se umístili, a postupujícím přejeme 
hodně úspěchů v dalším kole.

Ing. Marcela Pohanová,
Mgr. Veronika Brynychová

matu letošní hry- pandemie v Evro-
pě. Konkrétní úlohy jsme řešili z po-
zice jednotlivých občanů zemí Ev-
ropské unie, Evropského parlamen-
tu a Rady Evropské unie. Závěrem 
byly navrženy a schváleny příslušné 
zákony.

 Samozřejmě byl čas i na prohlíd-
ku města a navázání kontaktů s naši-
mi vrstevníky z jiných zemí EU. Ješ-
tě po příjezdu do Čech se nám hla-
vou honila anglická a německá slo-
víčka. Pokud budeme mít možnost 
příští rok vyrazit znovu, určitě nebu-
deme váhat.

Žáci 3. ročníku

Žáci OA v Lichtenfelsu

Také le-
tos probě-
hl v Obchod-
ní akademii 

v Lysé nad Labem již tradiční tří-
denní Ekonomický projekt. Je ur-
čen žákům 3. ročníků, kteří pracu-
jí ve smíšených tříčlenných skupi-
nách. 

S pomocí informací z dostup-
ných zdrojů a vlastních ekonomic-
kých znalostí řeší žáci ve skupinách 
rozsáhlejší praktické ekonomické 
úlohy. Výsledky souvislé třídenní 
práce prezentují před komisí. V le-
tošním roce byla zadána dvě téma-
ta – prvním tématem bylo fi nanco-
vání vysoké školy a bydlení a dru-
hým organizace lyžařského zájez-

Ekonomický projekt pro 3. ročníky 

du. V hodnotící porotě zasedli: sta-
rosta Lysé nad Labem Mgr. Jiří Ha-
velka, manažerka lyského Výsta-
viště Gabriela Krovozová, ředitelka 
OA RNDr. Ivana Dvořáková, autor-
ky projektu z OA Ing. Věra Rampo-
vá, Ing. Jana Tomková a třídní uči-
telka 3. B PhDr. Zuzana Žantovská. 
Ekonomický projekt byl velmi pří-
nosný. Žáci si sami organizovali pra-
covní dobu, hledali společné řešení 
problému a v neposlední řadě museli 
pohotově argumentovat a obhajovat 
své názory. To vše se jim bude jistě 
v profesním životě hodit.

Mgr. Veronika Brynychová s 
přispěním Lucie Horáčkové, 

Zuzany Hedrlínové a 
Markéty Frýzkové (3.B)
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Jako každý rok 
i letos jsme vyrazi-
li na předvánoční 
exkurzi do zahra-
ničí, tentokrát do 

Berlína. V pátek 16. prosince jsme 
se sešli už v půl páté na Husově ná-
městí, kde nás naložil autobus, kte-
rý nás odvezl do německého hlavní-
ho města. Cesta po dálnici ubíha-
la dobře a na Alexandrovo náměs-
tí v Berlíně jsme tak dorazili včas. 
Měli jsme totiž objednaný vstup na 
televizní věž na jedenáctou hodi-
nu. Vyjeli jsme rychlovýtahem do 
výšky 206 m na vyhlídkovou ploši-
nu a celý Berlín nám ležel u nohou. 
Vyhlídka byla nádherná, jen počasí 
mohlo být lepší. Zrovna totiž zača-
lo pršet.

Od televizní věže jsme se tří-
dou Pod Lipami přesunuli pěšky 

Exkurze do Berlína Zápis do prvního ročníku ZŠ
k Brandenburské bráně a Říšské-
mu sněmu. Cestou zpět jsme se za-
stavili na supermoderním vlakovém 
hlavním nádraží a po nábřeží Spré-
vy, v místech, kde před rokem 1990 
byla betonová hraniční zeď, po níž 
zbyly v dlažbě jen pamětní bronzové 
desky, jsme se vraceli do centra, kde 
jsme navštívili i vánoční trhy.

Škoda jen, že nám celé odpoledne 
sněžilo nebo padala zmrzlá krupice. 
Byli jsme kvůli tomu zmáčení a těši-
li se, že se cestou domů v autobusu 
usušíme.

Hlavní město Berlín má velmi za-
jímavou historii, podařilo se nám 
prohlédnout si centrum, ale kolik 
jsme toho kvůli nepřízni počasí nevi-
děli! A to je důvod, abychom se v bu-
doucnu vrátili. Příště snad ale bude 
lepší počasí.

Žáci 2. stupně ZŠ B. Hrozného

Šanci publikovat svou poezii 
a prózu začínajícím nebo méně zná-
mým autorům, a to samozřejmě 
zdarma, nabízí už několik měsíců 
internetová stránka www.kychani-
dosazi.webnode.cz. Stránka vznik-
la v Nymburce v okruhu neformál-
ní skupiny místních a okolních auto-
rů, kteří se už řadu let setkávají v po-
řadu s názvem Kýchání do sazí, pro-
stor ovšem nabízí všem amatérským 
literátům bez ohledu na místo byd-
liště nebo věk. 

„Tato webová stránka slouží k pre-
zentaci literárních počinů autorů, 
kteří nestojí o velkou slávu, ale pře-
sto by se rádi o své myšlenky poděli-
li se čtenářskou obcí. Jinak řečeno, je 
určena těm, kdo nemají možnost své 
autorské výtvory publikovat nebo ji 
i mají, ale prostě nemají dost odva-
hy, času, nebo energie prezentovat 
se jinde. Odkud jsou, není rozhodu-

jící,“ upřesnil správce stránky Ond-
řej Urbanec.

Již nyní si můžete na tomto webu 
přečíst tvorbu čtrnácti autorů přede-
vším z Nymburska, ale i Prahy nebo 
Hradce Králové. Autoři stránky 
neslibují, že publikují úplně všech-
no, podle Urbance je ale redakční 
rada poměrně tolerantní. „Je jasné, 
že tvorba musí splňovat nějaká mi-
nimální literární a jazyková kritéria. 
I když jsou našimi literárními vzory 
také autoři, kteří nepřistupovali ke 
čtenářům a konvencím zrovna s vel-
kou pokorou, rozhodně nepubliku-
jeme materiály, které jdou za hranici 
slušnosti nebo podněcují k jakékoliv 
formě xenofobie. Zatím jsme ale ni-
koho neodmítli,“ tvrdí. 

Kontakt a podmínky k publiková-
ní najdou zájemci na www.kychani-
dosazi.webnode.cz.

(eco)

Webová stránka nabízí prostor 
amatérským literátům

Kdy?
Zápis proběhne na obou ško-

lách ve stejném termínu: v úterý 7. 
února a ve středu 8. února 2012, 
od 13.30 do 17.00 hodin. Ná-
hradní zápis je stanoven na úterý 
14. února. V případě, že se nebu-
dete moci zúčastnit řádného termí-
nu, je nutné se objednat na termín 
náhradní na níže uvedených kon-
taktních telefonních číslech.

Kde?
ZŠ J.A. Komenského - zelený pavi-

lon I. stupně, ZŠ B. Hrozného - budo-
va Masarykovy školy na Školním ná-
městí 1318/14

Co je zapotřebí vzít s sebou?
1.  Rodný list dítěte
2.  Kartičku zdravotní pojišťovny, 
 u níž je dítě registrováno
3.  Platný osobní doklad zákonného 
 zástupce (občanský průkaz)

V případě, že došlo na základě 
soudního rozhodnutí ke změnám 
v osobách zákonných zástupců dítěte, 
je třeba tuto skutečnost doložit (nejlé-
pe kopií rozsudku příslušného soudu). 
Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud 
je např. jeden z biologických rodičů dí-
těte omezován při výkonu svých práv. 
I v takovém případě je nutné tuto sku-
tečnost doložit kopií soudního rozhod-
nutí. Tyto dokumenty jsou považová-
ny zásadně za důvěrné.

Jak zápis probíhá?
Zápis do 1. třídy není zkouška, na-

opak. Součástí zápisu bývá rozhovor 
s učitelem či přeříkání básničky. Ne-
chybí ani kresba, často se dítě setká i 
s otázkami ze všeobecného přehledu, 
znalost barev, geometrických tvarů. 
Zkouší se, zda dítě zná svoje jméno, 
adresu, věk, jestli pozná některá čísla 
či písmena. Samotný zápis je spojen s 
hravými a relaxačními prvky.

Co důležitého byste měli vědět?
Zápis do školy upravuje § 36 tzv. 

školského zákona č. 561/2004 Sb. 
Vzhledem k povinné školní docház-
ce je nutné zapsat do školy všech-

ny děti, které dovršily nebo dovrší 
k 31. 8. šesti let věku.

Odklady povinné školní docházky 
upravuje § 37 téhož zákona. Případné 
odklady se řeší až po absolvování zápi-
su na základě žádosti rodičů. Protože 
má od ledna platit novela, budou po-
drobnosti sděleny na lednových schůz-
kách s rodiči. Odklad musí být rozhod-
nut do 31.května.

Místo povinné školní docházky upra-
vuje § 36 školského zákona. Školu pro 
zápis si můžete vybrat podle svého 
uvážení. Cílem obecní vyhlášky o spá-
dovosti škol č.4/2011 je zajistit místo 
vzdělávání pro každé dítě v rámci pří-
slušné obce a jejího spádového obvo-
du.

Jaká jsou kritéria?
Základním kritériem pro absolvo-

vání zápisu na některé z uvedených 
dvou škol jsou:
1.  Trvalý pobyt v katastru města Lysá 
  nad Labem včetně Litole, Dvorců 
  a Byšiček.
2. Trvalý pobyt v některé z tzv. spá-
  dových obcí, tedy v Ostré, Stratově 
  a Staré Lysé.

V ostatních případech bude dítě za-
psáno pouze tehdy, pokud nebude na-
plněna kapacita 1. tříd školy žáky uve-
denými podle bodu 1 a 2.

Pokud bude převýšena na některé 
ze škol kapacita počtu dětí přijatých do 
dvou 1. tříd s nejvyšším počtem žáků 
30, tedy 60 žáků pro rok 2011/12, 
bude platit vyhláška č. 4/2011 o sta-
novení spádových obvodů základních 
škol města Lysá nad Labem. Bližší in-
formace opět na lednových schůzkách 
rodičů.

Kontaktní adresy
Máte-li jakýkoli dotaz, obraťte 

se prosím na nás telefonicky nebo 
mailem.

ZŠ J.A. Komenského - ředitelka 
Mgr. Marie Nováková, tel. 325 551 
220; reditelka@zsjaklysa.cz

ZŠ B. Hrozného - ředitel Mgr. Ka-
rel Špecián, tel. 325 514 615;  reditel@
zsbhrozneho.cz

Rádi zodpovíme Vaše dotazy.
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Mateřské centrum Parníček
nabízí od února 2012 
tyto kurzy pro děti:

Hudební škola Yamaha pro děti od 4 měsíců do 5 let 
– ve středu od 9.00 do 12.00 hodin
Angličtina pro děti od 3 let 
– ve středu od 16.30 hodin
Zumba pro děti od 4 do 7 let 
– v úterý od 15.30 hodin
Klubíčko pro předškoláky 
– v úterý od 16.30, začínáme 21. 2. 2012
Taneční školička pro děti od 3 do 6 let 
– ve středu od 15.15 hodin a 16.00 hodin
Taekwon-do pro děti od 4 do 6 let 
– ve čtvrtek od 16.00 hodin a 17.00 hodin
Benjamínek pro děti od 3 do 6 let 
– bohatý program pro děti po celé dopoledne (8.00 - 12.00 hodin) 
   od pondělí do pátku
Minibenjamínek pro děti od 2 do 3 let 
– bohatý program pro děti po celé dopoledne (8.30 - 12 hodin) 
   ve středu a v pátek
Benjamínek s montessori prvky pro děti od 2,5 let do 6 let 
– bohatý program pro děti zaměřující se na výuku s prvky 
   MONTESSORI po celé dopoledne (8.30 - 12 hodin) v pondělí
KLUB MONTESSORI pro rodiče a děti od 2 do 6 let 
– v pondělí od 16.15 do 17.45 hodin

Ještě jste u nás nebyli? Není nic jednoduššího než nás navštívit, 
u většiny kurzů nabízíme možnost první zkušební hodiny zdarma.
Najdete nás na adrese Československé armády 29/11, Lysá n. L. 

(100 m od kina vlevo směrem na Milovice).
Podrobnosti o nabízeném programu najdete také na našich 

webových stránkách WWW.MCPARNICEK.CZ

Bude probíhat podle těchto kritérií:
1)  dítě předškolního věku- jeden rok před nástupem školní docház-
 ky nebo s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Lysé nad
 Labem – Litol (vycházíme z vyhlášky dle obvodů města Lysá nad 
 Labem č. 4/2011).
2)  dítě s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem od nejstaršího po nej-
 mladší, zpravidla do dovršeného třetího roku, minimálně v den za-
 hájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato.
3)  dítě s jiným trvalým bydlištěm než v Lysé nad Labem od nejstaršího 
 po nejmladší, zpravidla do dovršeného třetího roku, minimálně 
 v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do MŠ přijato - 
 zohledněny budou děti s bydlištěm ve Staré Lysé.

13. 2. 2012 si můžete přijít vyzvednout přihlášku do MŠ, ale záro-
veň si i s dětmi MŠ prohlédnout. Přihlášku si můžete vytisknout i na 
našich stránkách.

MŠ Dráček bude mít vybírání přihlášek dne 27. 3. 2012 od 16.00 
hodin na společné schůzce se zájemci v MŠ.

Přihlášky budou přijaty a rodičům bude vydáno registrační číslo, 
pod kterým se povede zveřejnění výsledku řízení. Seznam se zveřej-
ňuje na veřejně přístupném místě ve škole, což bude vývěska u MŠ, 
ale také na stránkách MŠ: www.msdracek.cz v oddělení diskuze.

Děti, které budou přijaté, nedostanou doklad o přijetí, pouze na 
základě vlastní žádosti jim bude doklad ofocen. Děti, které nebudou 
přijaté, bude jim zasláno rozhodnutí nebo si mohou osobně rozhod-
nutí o nepřijetí vyzvednout.

Upřesnění termínů průběhu zápisu na MŠ Dráček:
13. 2. 2012 během dopoledne si můžete MŠ Dráček prohlédnout a při-
hlášku si vyzvednout.
27. 3. 2012 od 16.00 hodin budeme na společné schůzce vybírat přihláš-
ky a rozdávat registrační číslo, zde též rodiče podepíší převzetí registrač-
ního čísla a seznámení s kritérii.
Od 28. 3. 2012 začíná správní řízení.
2. 4. – 3. 4. 2012 v době od 8.00 do 11.30 hodin můžete nahlédnout do 
svého spisu.
12. 4. 2012 v době od 12.00 do 16.00 hodin vydání rozhodnutí - zápor-
ného, kdo bude požadovat kladné ofotit.

Zápis do mateřské školy Dráček
Lysá n. L. - Litol, Mírová 430

Den otevřených dveří se koná 14. 3. 2012 
od 15.30 do 16.30 hodin.  (Budete seznáme-
ni s areálem MŠ, školním vzdělávacím progra-
mem, personálním obsazením. Zájemci ob-
drží přihlášky k zápisu, které je možno najít 
i na www.mspampeliskalysanl.cz).

Zápis dětí do MŠ Pampeliška  se koná  28. 3. 
2012. Přihlášky se  odevzdávají v čase od 8.30 do 
12.00 hodin. (Pokud nebudou doplněny všech-
ny potřebné údaje, nebude přihláška akceptová-
na. Při zápisu je nutné doložit doklad o trvalém 
bydlišti dítěte. Kritéria pro přijetí jsou pouze věk 
a bydliště dítěte).

Den otevřených dveří a zápis 
v mateřské škole Pampeliška, 

Sídliště 1464, Lysá nad Labem 
pro školní rok 2012/2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠINKA
SÍDLIŠTĚ 1512,1516
LYSÁ N. L.
 

zve zájemce o předškolní vzdělávání na 
předzápisovou schůzku dne 5. 3. 2012 (pondělí) od 

16.00 hodin v prostorách MŠ.

Schůzka je informativní. Prosíme o účast bez dětí. 
Děkujeme.

Důležité dny celého zápisového řízení:
• 5. 3. 2012 infoschůzka
• 12. 3. 2012 cirkus Cecilka pro všechny
• 26. 3. 2012 předávání žádostí
• 16.4.2012 nahlížení do správního spisu
• 23. 4. 2012 přebírání rozhodnutí

Další informace získáte:
• na webových stránkách školy www.ms-masinka.cz
• na hlavní nástěnce přímo v MŠ
• v případě potřeby individuelní konzultace s ředitelkou 
 na tel. č. 606 407 684

12,1516

Železniční modelářský kroužek Lysá nad Labem zve 
na výstavu funkčního železničního modelového kolejiště 
ve velikosti TT v budově nádraží ČD v Lysé nad Labem

ve dnech: 1. 3. - 3. 3., 12. 4. - 15. 4., 2. 6. - 3. 6., 7. 9. - 9. 9., 
29. 9. - 30. 9., 9. 11. - 11. 11.

Otevřeno od 9.00 do 17.00 hodin
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Jako svou první 
novinku v letošním 
roce otevírá Mateř-
ské centrum Parní-
ček novou učebnu 

vybavenou speciálními pomůckami 
s prvky Montessori pedagogiky. Jed-
ná se o klidný prostor, kde se děti 
naučí soustředěně a se zájmem roz-
víjet své schopnosti a dovednosti 
mj. v těchto oblastech: praktic-
ký život, smyslová výchova, jazyk, 
geometrie, matematika, kosmic-
ká výchova, hudební a výtvarná vý-
chova. 

Mária Montessori přinesla svě-
tu ucelený vzdělávací systém, jenž 
je postaven na několika zásadních 
principech, které mění zásadně po-
hled na výchovu a vzdělání. Dítě 
je již od narození, i dříve, schop-
no samo od sebe vstřebávat obrov-
ské množství informací a činí tak 
rádo a bez větší námahy. Stačí, když 
k tomu má vhodné prostředí – klid, 
pohodu, bezpečí, a správně zvole-
né pomůcky – hračky, které jsou za-
měřené na rozvoj praktického živo-
ta, matematického myšlení, rozvoj 
jazyka, apod. Naučíte-li své děti již 
v raném věku lásce k vědění, objevo-
vání, zkoumání, soustředění a cíle-
vědomosti, dáte mu tu nejlepší výba-
vu k lásce učit se bez větší námahy, 
kterou si ponesou celý život. 

Děti se naučí praktickým doved-
nostem – obléknout se, umýt se, pře-
lévat, přesýpat, strouhat, uklízet, za-
lévat, šlehat, čistit, třídit, srovnávat, 
uklízet… Dále se naučí rozpoznávat 
barvy a jejich odstíny, tvary, velikosti, 
vůně, chutě, zvuky. Formou hry se se-
známí s číslicemi, písmeny, rozšíří si 
slovní zásobu. Naučí se chápat uspo-
řádání času a prostoru v rámci pro-

Montessori v MC Parníček
jektů příroda, sluneční soustava, roč-
ní období, vznik světa atd. 

MONTESSORI BENJAMÍN
Rodiči i dětmi oblíbený dopoled-

ní program Benjamínek, zaměře-
ný na všestranný rozvoj předškol-
ních dětí, se tak od ledna rozšířil 
o jednu skupinu pracující převážně 
metodami inspirovanými pedago-
gikou Montessori a využívající spe-
ciální učebnu.  Je určen pro děti od 
2,5 let bez doprovodu rodičů. Har-
monogram aktivit se skládá z: přiví-
tání se, her na zklidnění, soustředění, 

práce s Montessori materiálem, učeb-
ními pomůckami, společné práce na 
daném projektu, přípravy a konzu-
maci svačiny, pohybových aktivit. 

MONTESSORI KLUB
Klub Montessori je odpoledním 

klubem pro rodiče s dětmi, kteří se 
nechali nebo se chtějí nechat in-
spirovat Montessori pedagogikou 
a mohou ke svým setkáním, výměně 
zkušeností, názorů a rozvoji svých 
dětí využívat tuto učebnu. Mohou 
zde jednak využívat speciální učeb-
nu s pomůckami za doprovodu vy-
školeného lektora, který bude posky-
tovat odbornou podporu, ale také se 
mohou naučit, jak tyto metody pou-
žívat doma sami či jak vyrábět Mon-
tessori pomůcky pro své děti. 

MONTESSORI SEMINÁŘE
Dále bude moci Mateřské cent-

rum Parníček díky této učebně po-
řádat nejrůznější vzdělávací a infor-
mační aktivity; Mateřské centrum 
připravuje semináře na téma Výro-
ba Montessori pomůcek, Připravené 
prostředí, Montessori doma. 

MC Parníček

pro děti od 2 do 6 let a jejich rodiče nabízíme

   MONTESSORI KLUB
každé pondělí 16.15 - 17.45 hodin

Zajímáte se o principy Montessoriovské školy?
Nabízíme Vám i Vašim dětem odpolední klub vedený 
v duchu pedagogiky M. Montessori 
A co Vás vlastně v našem Mateřském centru čeká?
- práce s pomůckami, které pomáhají dítěti rozvíjet 
 jemnou i hrubou motoriku, zapojovat všechny
 smysly, díky nimž  se dítě učí logickému myšlení i ovládání 
 věcí běžného života 
- činnosti podporující u dětí soustředěnost a zklidnění, vytvoření 
 smyslu pro řád, propojování mozkových hemisfér 
-  vedení dětí k samostatnosti a zodpovědnosti 
-  postup od konkrétního k abstraktnímu 
-  spolupráce rodičů s dítětem v duchu „Pomoz mi, abych to dokázal 
 sám“
Zaujalo Vás to? Přijďte se k nám do Mateřského centra Parníček 
podívat.
NABÍZÍME BEZKONKURENČNÍ CENU - 100,- Kč.
Zájemce prosíme, aby se hlásili na e-mailu: tereza.f@centrum.cz 
anebo na tel. č. 774 809 734

dopolední program pro děti od 2,5 do 6 let

BENJAMÍNEK s montessori prvky
každé pondělí 8.30 - 12.00 hodin

Zajímáte se o principy Montessoriovské školy?
A co to vlastně Montessori je?
Vychází z potřeb malého dítěte. Výchovu chápe jako 
realizaci svobody dítěte, které má více možností 
rozvíjet tvořivé síly. Zajišťuje svobodný a spontánní 
rozvoj dítěte. Hodnocení je bez známek. Přizpůsobuje 
tempo možnostem dítěte bez zvonění, zasedacího pořádku a trestu. 
Poskytla dětem volnost v upraveném prostředí tak, aby bylo bohaté na 
aktivity. Učitel by neměl bránit dítěti ve zkušenostech, musí mu věnovat 
pozornost. Ne naopak. Učitel k dítěti chová respekt a staví se k němu 
jako by jednal s dospělým člověkem. Nemá právo s žákem manipulovat 
a zaměřovat se na jeho špatné vlastnosti, hledá negativní rysy sám 
v sobě. Učitel a žák jsou rovnocennými partnery, proto k němu projevuje 
maximální vstřícnost, otevřenost, trpělivost. Dítě si tudíž samo určuje 
tempo výuky. Pedagog dává dítěti možnost svobodné volby, ale zároveň 
pomáhá a radí tam, kde je dítě nerozhodné. Maximální volnost udílí 
dítěti tehdy, když je schopno samo převzít zodpovědnost. Zasahuje, 
když se dítě nudí, nedokáže si vybrat činnost nebo jsou-li porušována 
pravidla. Postupně v dítěti utváří vlastní zodpovědnost.
Zaujalo Vás to? Přihlaste Vaše děťátko do benjamínka s montessori 
prvky, který se bude konat od ledna každé pondělní dopoledne 
v Mateřském centrum Parníček.
 
NABÍZÍME BEZKONKUREČNÍ CENU - 160,- Kč za celé dopoledne.
Zájemce prosíme, aby se hlásili na e-mailu: tereza.f@centrum.cz 
anebo na tel. č. 774 809 734

Mateřské centrum Parníček zve všechny v rámci MIMINKOVIN na:

LÁTKOVÉ PLENY
VÝSTAVA A BESEDA

ve čtvrtek 23.2. od 10.15 hodin
Jsou látkové pleny výhodné či nevýhodné? Jak a kdy je vhodné je 
používat? A jak je to s jednorázovými plenami? Je možné, že by 
byly škodlivé? Jaké je jejich složení a jaký mají dopad na životní 
prostředí.

PŘIJĎTE SI K NÁM POPOVÍDAT NA TOTO TÉMA.
Cena 30,- Kč
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Telefonické konzultace dětských lékařů

MUDr. Čerňanská       
tel. 602 830 242
MUDr. Dáňová           
 tel. 728 234 392

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

 (po ordinačních hodinách)

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Všední dny:  
17.00 - 22.00 hodin

Sobota, neděle a svátek: 
8.00 - 20.00 hodin

St 1.2. MUDr. Chocholová
Čt 2.2. MUDr. Dáňová
Pá 3.2. MUDr. Dáňová
So 4.2. MUDr. Chocholová
Ne 5.2. MUDr. Chocholová
Po 6.2. MUDr. Čerňanská
Út 7.2. MUDr. Matasová
St 8.2. MUDr. Chocholová
Čt 9.2. MUDr. Dáňová
Pá 10.2. MUDr. Chocholová
So 11.2. MUDr. Čerňanská
Ne 12.2. MUDr. Čerňanská
Po 13.2. MUDr. Čerňanská
Út 14.2. MUDr. Matasová
St 15.2. MUDr. Chocholová
Čt 16.2. MUDr. Dáňová
Pá 17.2. MUDr. Čerňanská

So 18.2. MUDr. Matasová
Ne 19.2. MUDr. Matasová
Po 20.2. MUDr. Čerňanská
Út 21.2. MUDr. Matasová
St 22.2. MUDr. Chocholová
Čt 23.2. MUDr. Dáňová
Pá 24.2. MUDr. Matasová
So 25.2. MUDr. Dáňová
Ne 26.2. MUDr. Dáňová
Po 27.2. MUDr. Čerňanská
Út 28.2. MUDr. Matasová
St 29.2. MUDr. Chocholová
Čt 1.3. MUDr. Dáňová
Pá 2.3. MUDr. Dáňová
So 3.3. MUDr. Chocholová
Ne 4.3. MUDr. Chocholová

MUDr. EVA SKALICKÁ
PRAKTICKÁ A INTERNÍ LÉKAŘKA
PŘIJÍMÁ DO PÉČE NOVÉ PACIENTY

Adresa ordinace:

Komenského 1534, Lysá n. L.
(budova ZŠ J. A.Komenského)

TEL.: 325 551 948

MUDr. KAMIL KUBELKA 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

přijímá do péče nové pacienty

 Ve vyhrazené ordinační době je 
 možné i interní vyšetření, včetně 
 EKG, popřípadě diabetologické
 vyšetření
 Adresa ordinace:
 Masarykova 214 (Vichrova vila), Lysá n. L.
 tel.: 325 553 663

 Ordinační hodiny:
 PO  7.30 - 9.00*     11.30 - 18.00
 ÚT 8.00 - 12.30   13.00 - 18.00
 ST 8.00 - 9.00*      11.30 - 17.00
 ČT 8.00 - 12.30    13.00 - 18.00
 PÁ 8.00 - 11.00
 *Ordinace v Kovoně Lysá n. L.

Návštěvy v ordinaci i na objednání.

Pondělí 08.30 - 12.30 Miniškolka - rezervace
 15.00 - 16.00 Šikovné ručičky, děti od 3 let
  16.00 - 17.00 Cvičení, děti od 3 let
  18.00 - 19.00 Jitka - problematické partie
 19.00 - 20.00 Jana J. - ZUMBA
  09.00 - 16.00 HERNA, OBCHOD
 Úterý 09.00 - 11.30 Dopoledne s Montessori - rezervace
 17.00 - 17.45 Cvičení pro těhotné, s hlídáním dětí
 18.00 - 18.55 Pilates pro středně pokročilé
  19.00 - 19.55 Pilates pro mírně pokročilé
  09.00 - 18.00 HERNA, OBCHOD
 Středa 08.30 - 12.30 Miniškolka - rezervace
  09.00 - 10.00 Cvičení Pilates pro těhotné a nejen pro ně
  13.45 - 14.45 Angličtina pro děti, 4. a 5. třída
 15.00 - 16.00 Angličtina pro děti, 4 a 5 let
 16.00 - 17.00 Výtvarná dílna, děti od 3 let
 19.00 - 20.00 Břišní tance - začátečníci
  20.00 - 21.00 Břišní tance
  12.30 - 17.00 HERNA, OBCHOD
 Čtvrtek 08.30 - 12.30 Miniškolka - rezervace
   17.00 - 18.00 Bosu, s hlídáním dětí
 18.00 - 18.55 Bosu
  19.00 - 19.55 Pilates pro ženy začátečnice a po porodu
  12.30 - 18.00 HERNA, OBCHOD
 Pátek 09.30 - 10.30 Hrátky s batolátky
 15.30 - 17.00 Šití trochu jinak, pro děti od 5 do 10 let
  18.00 - 19.00 Ch-toning
  19.00 - 20.00 Pilates
  09.00 - 16.00 HERNA, OBCHOD
 Sobota    Oslavy, párty, akce, Poker
 Neděle 19.00 - 20.00  Pilates

Rozvrh Fajn klubu 2/2012

Fajn klub, Poděbradova 1707, Lysá nad Labem,
www.klubfajn.estranky.cz

Klub
Fajn

Fajn klub, Poděbradova 1707, Lysá nad Labem,
www.klubfajn.estranky.cz

Fajn klub

 Dopolední cvičení
 s hlídáním dětí
  9:00  hodinka BOSU
10:00  hodinka CH-TONING
11:00  ZUMBA

14:00  Pohádka o ŘEPĚ
15:00  Kouzelnice
16:00  Maškarní – soutěž 
             o nejlepší převlek
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V poslední době se bohužel stává V poslední době se bohužel stává 
stále častěji, že některým majitelům stále častěji, že některým majitelům 
nemovitostí hrozí jejich exekuce. To nemovitostí hrozí jejich exekuce. To 
může vést až k tragickým důsled-může vést až k tragickým důsled-
kům. Ve většině případů tomu však kům. Ve většině případů tomu však 
lze zabránit, přičemž jednou z mož-lze zabránit, přičemž jednou z mož-
ností je obrátit se na renomovanou ností je obrátit se na renomovanou 
realitní kancelář, která v této oblasti realitní kancelář, která v této oblasti 
nabízí služby. (Je to např. lyská spo-nabízí služby. (Je to např. lyská spo-
lečnost Mireas.)lečnost Mireas.)

Jak zde realitní kancelář pomů-Jak zde realitní kancelář pomů-
že? Tím, že nabídne odkup nemo-že? Tím, že nabídne odkup nemo-
vitosti, takže její majitel se může vitosti, takže její majitel se může 
vyrovnat s věřitelem a zbytek vý-vyrovnat s věřitelem a zbytek vý-
kupní ceny mu zůstane. Realitní kupní ceny mu zůstane. Realitní 
kancelář přitom zabezpečí kom-kancelář přitom zabezpečí kom-
plexní právní servis, tj. zejména plexní právní servis, tj. zejména 
vyhotovení znaleckých posudků, vyhotovení znaleckých posudků, 
sepsání smluv a návrhů na vklad sepsání smluv a návrhů na vklad 
do katastru nemovitostí, jakož do katastru nemovitostí, jakož 
i vyplnění daňových přiznání. Tato i vyplnění daňových přiznání. Tato 
kancelář též z pověření klienta ob-kancelář též z pověření klienta ob-
stará veškerou komunikaci s věři-stará veškerou komunikaci s věři-

Jak může realitní kancelář pomoci, 
hrozí-li exekuce nemovitosti?

teli (která nebývá příliš příjemná) teli (která nebývá příliš příjemná) 
a s úřady (která bývá často dosti a s úřady (která bývá často dosti 
náročná). náročná). 

Výhodou této spolupráce je pře-Výhodou této spolupráce je pře-
devším fakt, že majitel získá až devším fakt, že majitel získá až 
70 % z aktuální tržní ceny, což pro-70 % z aktuální tržní ceny, což pro-
ti nucené dražbě je částka několi-ti nucené dražbě je částka několi-
kanásobně vyšší! Další výhodou kanásobně vyšší! Další výhodou 
je i čas, který majitel nemovitos-je i čas, který majitel nemovitos-
ti ušetří. ti ušetří. 

 Majitel nemovitosti nemusí pla- Majitel nemovitosti nemusí pla-
tit žádné poplatky předem a není tit žádné poplatky předem a není 
nucen cestovat na jednání, jelikož nucen cestovat na jednání, jelikož 
všechna jednání probíhají u klien-všechna jednání probíhají u klien-
ta doma, popřípadě na místě, které ta doma, popřípadě na místě, které 
klientovi nejvíce vyhovuje. klientovi nejvíce vyhovuje. 

Konečně je třeba upozornit na Konečně je třeba upozornit na 
to, že je velmi důležité začít pro-to, že je velmi důležité začít pro-
blém řešit ihned, objeví-li se riziko blém řešit ihned, objeví-li se riziko 
exekuce, a ne až v okamžiku, kdy exekuce, a ne až v okamžiku, kdy 
tato situace nastane, kdy již může tato situace nastane, kdy již může 
být pozdě. být pozdě. 

Michal VrňákMichal Vrňák

Kde zasahovala Jednotka SDH Lysá nad Labem v roce 2011?

Jednotka SDH Lysá nad Labem Jednotka SDH Lysá nad Labem 
v roce 2011 zasahovala celkem v roce 2011 zasahovala celkem 
u 56 zásahů. Jednalo se o 27 požá-u 56 zásahů. Jednalo se o 27 požá-
rů, 14 dopravních nehod, 9 tech-rů, 14 dopravních nehod, 9 tech-
nických pomocí, 3 záchrany osob nických pomocí, 3 záchrany osob 
a zvířat a 3 plané poplachy.a zvířat a 3 plané poplachy.

 Při požárech jsme zasahovali  Při požárech jsme zasahovali 
u 6 rodinných domů, 5 průmyslo-u 6 rodinných domů, 5 průmyslo-
vých a zemědělských objektů, hasi-vých a zemědělských objektů, hasi-
li jsme 12x trávu a les, 1x dopravní li jsme 12x trávu a les, 1x dopravní 

prostředek, 3x kontejner na odpad.prostředek, 3x kontejner na odpad.
Dopravních nehod, u kterých Dopravních nehod, u kterých 

jsme zasahovali, se 7 stalo v Lysé jsme zasahovali, se 7 stalo v Lysé 
nad Labem, 2 v Litoli a 5 na silnicích nad Labem, 2 v Litoli a 5 na silnicích 
v okolí Lysé nad Labem. Při těchto v okolí Lysé nad Labem. Při těchto 
nehodách 4x přistával vrtulník Le-nehodách 4x přistával vrtulník Le-
tecké záchranné služby Policie ČR. tecké záchranné služby Policie ČR. 
Jednou dokonce na Husově náměstí, Jednou dokonce na Husově náměstí, 
a to 18. května, při srážce osobního a to 18. května, při srážce osobního 
auta s chodkyní. Ve všech případech auta s chodkyní. Ve všech případech 

jsme zajišťovali, kromě jiného, asis-jsme zajišťovali, kromě jiného, asis-
tenci při přistání a startu vrtulníku.tenci při přistání a startu vrtulníku.

Ve středu, 13. července 2011 Ve středu, 13. července 2011 
v podvečer, se přes nymburský okres v podvečer, se přes nymburský okres 
přehnala vichřice. Jednotka SDH přehnala vichřice. Jednotka SDH 
Lysá nad Labem zasahovala na mno-Lysá nad Labem zasahovala na mno-
ha pozemních komunikacích, ze kte-ha pozemních komunikacích, ze kte-
rých odstraňovala popadané stro-rých odstraňovala popadané stro-
my a větve, aby tím obnovila silniční my a větve, aby tím obnovila silniční 
provoz na těchto komunikacích. Ve provoz na těchto komunikacích. Ve 
Starém Vestci spadla na projíždějící Starém Vestci spadla na projíždějící 
osobní vozidlo silná větev. Ke zranění osobní vozidlo silná větev. Ke zranění 
osob uvnitř vozidla nedošlo, ale auto osob uvnitř vozidla nedošlo, ale auto 
nebylo schopné další jízdy.nebylo schopné další jízdy.

Technickou pomoc jsme 4x po-Technickou pomoc jsme 4x po-
skytli složkám Integrovaného zá-skytli složkám Integrovaného zá-
chranného systému při pátrání po chranného systému při pátrání po 
pohřešovaných osobách. Po jed-pohřešovaných osobách. Po jed-
né události jsme zasahovali při zá-né události jsme zasahovali při zá-
chraně osoby propadlé ledem, vni-chraně osoby propadlé ledem, vni-
kání do uzavřených prostor, kde se kání do uzavřených prostor, kde se 
zamklo malé dítě, pomoci s nalože-zamklo malé dítě, pomoci s nalože-
ním pacienta do vozu Zdravotnic-ním pacienta do vozu Zdravotnic-
ké záchranné služby, čerpání vody ké záchranné služby, čerpání vody 
ze sklepa a asistenci Policii ČR při ze sklepa a asistenci Policii ČR při 
nahlášeném uložení bomby.nahlášeném uložení bomby.

V porovnání s minulými lety, V porovnání s minulými lety, 
kdy v roce 2009 byl průměrný po-kdy v roce 2009 byl průměrný po-
čet zásahů na týden 2,65, kle-čet zásahů na týden 2,65, kle-
sl jejich počet v roce 2010 na sl jejich počet v roce 2010 na 

2,42. V roce 2011 průměrný 2,42. V roce 2011 průměrný 
počet zásahů na týden dále poklesl počet zásahů na týden dále poklesl 
na 1,07 zásahu.na 1,07 zásahu.

Nejvíce zásahů se odehrálo v pá-Nejvíce zásahů se odehrálo v pá-
tek, celkem 13. tek, celkem 13. 

Nejčastěji se k události vyjíždě-Nejčastěji se k události vyjíždě-
lo mezi 14 - 16 a 18 - 20 hodinou. lo mezi 14 - 16 a 18 - 20 hodinou. 
V obou případech 9 krát. V obou případech 9 krát. 

V katastru města Lysá nad La-V katastru města Lysá nad La-
bem se přihodilo 29 událostí.bem se přihodilo 29 událostí.

8 zásahů bylo v Milovicích. O-8 zásahů bylo v Milovicích. O-
statní zásahy jsou po obcích v na-statní zásahy jsou po obcích v na-
šem hasebním obvodu. Zásah, kte-šem hasebním obvodu. Zásah, kte-
rý byl nejdále od Lysé nad Labem, rý byl nejdále od Lysé nad Labem, 
byl v lesích mezi Tuchomí a Pro-byl v lesích mezi Tuchomí a Pro-
dašicemi na Rožďalovicku. Vzdá-dašicemi na Rožďalovicku. Vzdá-
lenost od Lysé nad Labem 37 km.lenost od Lysé nad Labem 37 km.

Za mimořádné události byly ozna-Za mimořádné události byly ozna-
čeny: Požár hospodářského stave-čeny: Požár hospodářského stave-
ní v Přední Lhotě se značnou ško-ní v Přední Lhotě se značnou ško-
dou, který trval přes devět hodin. dou, který trval přes devět hodin. 
A dopravní nehoda dvou osobních A dopravní nehoda dvou osobních 
aut, na silnici č. 272 mezi Jiřicemi aut, na silnici č. 272 mezi Jiřicemi 
a Benátky nad Jizerou. Zde došlo ke a Benátky nad Jizerou. Zde došlo ke 
zranění čtyř osob, z toho dvou dětí. zranění čtyř osob, z toho dvou dětí. 
Jedno dítě muselo být letecky trans-Jedno dítě muselo být letecky trans-
portováno do pražské nemocnice.portováno do pražské nemocnice.
Za Jednotku Sboru dobrovolných Za Jednotku Sboru dobrovolných 

hasičů města Lysá nad Labem hasičů města Lysá nad Labem 
Jiří ZiegelheimJiří Ziegelheim

Existují skupiny obyvatel, pro kte-Existují skupiny obyvatel, pro kte-
ré návštěva úřadu není jednoduchou ré návštěva úřadu není jednoduchou 
záležitostí. Obecní či městský úřad je záležitostí. Obecní či městský úřad je 
sice většinou umístěn v dosahu byd-sice většinou umístěn v dosahu byd-
liště návštěvníka, je bezbariérový, liště návštěvníka, je bezbariérový, 
i vozíčkář se v něm dokáže pohybo-i vozíčkář se v něm dokáže pohybo-
vat. Přesto může být pro člověka se vat. Přesto může být pro člověka se 
zdravotním postižením zdolání trasy zdravotním postižením zdolání trasy 
mezi bydlištěm a úřadem větší kom-mezi bydlištěm a úřadem větší kom-
plikací, než by se na první pohled zdá-plikací, než by se na první pohled zdá-
lo, zvláště v  zimním období. Problé-lo, zvláště v  zimním období. Problé-
my nekončí ani na samotném úřadu my nekončí ani na samotném úřadu 
– kolik úředníků dokáže komuniko-– kolik úředníků dokáže komuniko-
vat třeba s člověkem od narození ne-vat třeba s člověkem od narození ne-
slyšícím, který má potíže s porozu-slyšícím, který má potíže s porozu-
měním psanému textu a jeho mateř-měním psanému textu a jeho mateř-
ským jazykem je znakový jazyk?ským jazykem je znakový jazyk?

Ve spolupráci s občanským sdru-Ve spolupráci s občanským sdru-
žením APPN, které se, mimo jiné, vě-žením APPN, které se, mimo jiné, vě-
nuje zavádění moderních technologií nuje zavádění moderních technologií 
do komunikace neslyšících, bylo prá-do komunikace neslyšících, bylo prá-
vě s ohledem na potřeby zdravotně vě s ohledem na potřeby zdravotně 
postižených přizpůsobeno softwaro-postižených přizpůsobeno softwaro-
vé prostředí ONIF, umožňující online vé prostředí ONIF, umožňující online 
rozhovor úředníka s občanem pro-rozhovor úředníka s občanem pro-
střednictvím internetového připoje-střednictvím internetového připoje-
ní, s vizuálním kontaktem a archiva-ní, s vizuálním kontaktem a archiva-
cí záznamu z návštěvy.cí záznamu z návštěvy.

„Projekt Virtuální úřad umožňuje, „Projekt Virtuální úřad umožňuje, 
aby občan navštívil úředníka v jeho aby občan navštívil úředníka v jeho 
virtuální kanceláři na internetu. Oba virtuální kanceláři na internetu. Oba 
se navzájem vidí a hovoří spolu, zá-se navzájem vidí a hovoří spolu, zá-

A jak komunikujete s úřadem vy?
znam návštěvy lze následně uložit a znam návštěvy lze následně uložit a 
dále s ním pracovat. Je možné přizvat dále s ním pracovat. Je možné přizvat 
k rozhovoru jednoduchým způsobem k rozhovoru jednoduchým způsobem 
další úředníky. Neslyšící občan může další úředníky. Neslyšící občan může 
využít online tlumočení do znakové-využít online tlumočení do znakové-
ho jazyka, kdy se třetím virtuálním ho jazyka, kdy se třetím virtuálním 
účastníkem návštěvy stává službu ko-účastníkem návštěvy stává službu ko-
nající pracovník celorepublikového nající pracovník celorepublikového 
online tlumočnického centra a simul-online tlumočnického centra a simul-
tánně překládá vzájemný rozhovor tánně překládá vzájemný rozhovor 
úředníkovi do českého jazyka a nesly-úředníkovi do českého jazyka a nesly-
šícímu do znakového jazyka,“ společ-šícímu do znakového jazyka,“ společ-
ně vysvětlují Marie Horáková, ředitel-ně vysvětlují Marie Horáková, ředitel-
ka APPN, o.s. a Jaroslav Čech, ředitel ka APPN, o.s. a Jaroslav Čech, ředitel 
společnosti, která software vyvinula.společnosti, která software vyvinula.

V praxi to vypadá tak, že na webo-V praxi to vypadá tak, že na webo-
vé stránce úřadu je umístěn grafi c-vé stránce úřadu je umístěn grafi c-
ky provedený příznak či logo, signa-ky provedený příznak či logo, signa-
lizující, zda úředník momentálně je lizující, zda úředník momentálně je 
či není online k dispozici. Občan na či není online k dispozici. Občan na 
tento příznak jen klikne a dostane se tento příznak jen klikne a dostane se 
do virtuálního prostředí online kan-do virtuálního prostředí online kan-
celáře příslušného úředníka, požádá celáře příslušného úředníka, požádá 
o vstup (tedy „zaťuká na dveře“) a po o vstup (tedy „zaťuká na dveře“) a po 
povolení vstupu (tedy po „vyzvání“) povolení vstupu (tedy po „vyzvání“) 
vstoupí. Ve virtuální kanceláři lze vy-vstoupí. Ve virtuální kanceláři lze vy-
užít videorozhovor nebo chat. Ob-užít videorozhovor nebo chat. Ob-
čan komunikuje z pohodlí domova, čan komunikuje z pohodlí domova, 
prostřednictvím počítače a internetu. prostřednictvím počítače a internetu. 
Vítejte ve 21. století.  Vítejte ve 21. století.  

Mgr. Marie Horáková Mgr. Marie Horáková 
a Ing. Jaroslav Čecha Ing. Jaroslav Čech
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Chci přiblížit lidem, k jakým prak-Chci přiblížit lidem, k jakým prak-
tikám a postupům ze strany politi-tikám a postupům ze strany politi-
ků a policie může dojít ve 21. století ků a policie může dojít ve 21. století 
v našem státě!v našem státě!

Dne 21. 12. se konala v Lysé nad Dne 21. 12. se konala v Lysé nad 
Labem řádně ohlášená a povole-Labem řádně ohlášená a povole-
ná demonstrace za nedůvěru ve ve-ná demonstrace za nedůvěru ve ve-
dení města, nazvaná Pryč s Pepa-dení města, nazvaná Pryč s Pepa-
nem…nem…

Pepan představuje veškeré zlo, kte-Pepan představuje veškeré zlo, kte-
ré radnice města napáchala na obča-ré radnice města napáchala na obča-
nech a městu za poslední dobu (nád-nech a městu za poslední dobu (nád-
herně-pohledná Slunéčkova zahra-herně-pohledná Slunéčkova zahra-
da, zrekonstruované letní kino, nový da, zrekonstruované letní kino, nový 
domov pro seniory, obchvat města, domov pro seniory, obchvat města, 
zpackaný územní plán, zavření LUfT zpackaný územní plán, zavření LUfT 
kinoklubu, předražená rekonstrukce kinoklubu, předražená rekonstrukce 
Masarykovy ulice, atd.).Masarykovy ulice, atd.).

Akce začala tím, že demonstrující Akce začala tím, že demonstrující 
zašli na radnici, kde právě probíhalo zašli na radnici, kde právě probíhalo 
zastupitelstvo města, aby předali re-zastupitelstvo města, aby předali re-
zoluci, ve které žádali o odvolání sta-zoluci, ve které žádali o odvolání sta-
rosty a celého vedení města.rosty a celého vedení města.

Ihned po vstupu do místnosti Ihned po vstupu do místnosti 
byli demonstrující okamžitě natáče-byli demonstrující okamžitě natáče-
ni kamerami nastrčenými policisty ni kamerami nastrčenými policisty 
v civilu.v civilu.

Se smrtí Václava Havla zemřela i demokracie!
Sami demonstrující měli ka-Sami demonstrující měli ka-

meru, které se chtěli tajní zmocnit meru, které se chtěli tajní zmocnit 
a záznam smazat, naštěstí se jim a záznam smazat, naštěstí se jim 
to nepovedlo a po vyhrocené deba-to nepovedlo a po vyhrocené deba-
tě ze strany některých zastupitelů tě ze strany některých zastupitelů 
a tajných, se veškeré dění přesunulo a tajných, se veškeré dění přesunulo 
ven na náměstí.ven na náměstí.

Tam bylo tajných ještě více a zástu-Tam bylo tajných ještě více a zástu-
py pořádkové policie k tomu.py pořádkové policie k tomu.

Zhruba na cca 40 demonstrujících Zhruba na cca 40 demonstrujících 
lidí byl větší počet policistů.lidí byl větší počet policistů.

Vše začalo minutou ticha za Václa-Vše začalo minutou ticha za Václa-
va Havla a po následujícím, symbolic-va Havla a po následujícím, symbolic-
kém cinkání klíči, začali tajní provo-kém cinkání klíči, začali tajní provo-
kovat se slovy: Můžeme klidně začít kovat se slovy: Můžeme klidně začít 
cinkat poutama!!!!!!!cinkat poutama!!!!!!!

Neustále se snažili vyvolat konfl ikt, Neustále se snažili vyvolat konfl ikt, 
aby měla důvod zasáhnout pořádko-aby měla důvod zasáhnout pořádko-
vá policie!vá policie!

Opět natáčeli všechny zúčastněné Opět natáčeli všechny zúčastněné 
kamerami zblízka do obličeje, a když kamerami zblízka do obličeje, a když 
se člověk ohradil, ještě ho uráželi.se člověk ohradil, ještě ho uráželi.

Lidé se vyprovokovat nenechali Lidé se vyprovokovat nenechali 
a po přečtení několika článků a již a po přečtení několika článků a již 
zmíněné rezoluce se zhruba po 45 mi-zmíněné rezoluce se zhruba po 45 mi-
nutách rozešli.nutách rozešli.

Na místě nechali fotky Václava Na místě nechali fotky Václava 
Havla a zapálené svíčky.Havla a zapálené svíčky.

Ještě stojí za zmínku, že každý, kdo Ještě stojí za zmínku, že každý, kdo 
tuto demonstraci sdílel na facebooku, tuto demonstraci sdílel na facebooku, 
byl den před tím, ze strany Policie ČR byl den před tím, ze strany Policie ČR 
telefonicky vyzýván a šikanován, aby telefonicky vyzýván a šikanován, aby 
se dostavil na služebnu a celou záleži-se dostavil na služebnu a celou záleži-
tost vysvětlil.tost vysvětlil.

Oznamovatele akce hledala do-Oznamovatele akce hledala do-
konce kriminální policie Nymburk konce kriminální policie Nymburk 
v práci a celý den mu telefonovala!v práci a celý den mu telefonovala!

To vše po 22 letech tzv. Demokra-To vše po 22 letech tzv. Demokra-
cie, v době, kdy zemřel V. Havel, člo-cie, v době, kdy zemřel V. Havel, člo-
věk pro kterého byla svoboda slova věk pro kterého byla svoboda slova 
vším a který byl ochoten za pravdu jít vším a který byl ochoten za pravdu jít 
do kriminálu!do kriminálu!

Nabízí se otázka, čeho se tak bojí Nabízí se otázka, čeho se tak bojí 
radní v Lysé nad Labem, že neváha-radní v Lysé nad Labem, že neváha-
jí požádat o takhle předimenzovaný jí požádat o takhle předimenzovaný 
policejní zásah? Že by toho, že lidé policejní zásah? Že by toho, že lidé 
mají svůj vlastní názor a nebojí se jej mají svůj vlastní názor a nebojí se jej 
říci nahlas?!říci nahlas?!

Když tohle někomu vyprávím, kaž-Když tohle někomu vyprávím, kaž-
dý si myslí, že si dělám srandu, ale bo-dý si myslí, že si dělám srandu, ale bo-
hužel je to pravda, možná ta pravda, hužel je to pravda, možná ta pravda, 
která by měla zvítězit nad lží a nená-která by měla zvítězit nad lží a nená-
vistí!vistí!

Proto se musím pousmát nad Proto se musím pousmát nad 
článkem z minulosti pana Petra Ko-článkem z minulosti pana Petra Ko-
peckého, v kterém psal, jak s Hyn-peckého, v kterém psal, jak s Hyn-
kem Fajmonem cinkali klíčemi kem Fajmonem cinkali klíčemi 
v roce 1989.v roce 1989.

Škoda jen, že na tu dobu už zapo-Škoda jen, že na tu dobu už zapo-
mněli a že se celá ODS chová jako ti, mněli a že se celá ODS chová jako ti, 
proti kterým tenkrát bojovali!proti kterým tenkrát bojovali!

Hold jiné jsou kabáty, ale praktiky Hold jiné jsou kabáty, ale praktiky 
a nástroje zůstaly stejné.a nástroje zůstaly stejné.

Zajímalo by mě tedy jako občana, Zajímalo by mě tedy jako občana, 
kdo tento policejní zásah platil a po-kdo tento policejní zásah platil a po-
kud to bylo město, kolik nás stál?!kud to bylo město, kolik nás stál?!

Zajisté nám to některý z radních Zajisté nám to některý z radních 
rád v příštím čísle vysvětlí.rád v příštím čísle vysvětlí.

Nabádám dále občany tohoto měs-Nabádám dále občany tohoto měs-
ta, zajímejte se o to, co se děje, choďte ta, zajímejte se o to, co se děje, choďte 
na zastupitelstva, ať vidíte, jak se kte-na zastupitelstva, ať vidíte, jak se kte-
rý zastupitel chová, jak hlasuje atd.rý zastupitel chová, jak hlasuje atd.

Protože jedině tak budete v obraze Protože jedině tak budete v obraze 
a budete moci některé věci a nesmysl-a budete moci některé věci a nesmysl-
ná rozhodnutí změnit.ná rozhodnutí změnit.

Ladislav Levý, člověk, Ladislav Levý, člověk, 
kterému není jedno,kterému není jedno,

co se v našem městě děje!co se v našem městě děje!

V minulém roce, den před Vá-V minulém roce, den před Vá-
noci, se konal v Kinoklubu Luft již noci, se konal v Kinoklubu Luft již 
třetí ročník James Brown Memo-třetí ročník James Brown Memo-
rial jamu. I tentokrát byla kavár-rial jamu. I tentokrát byla kavár-
na plná a lidé dychtivě očekávali, na plná a lidé dychtivě očekávali, 
co si pro ně muzikanti připravili. co si pro ně muzikanti připravili. 
Jamy neboli improvizované hudeb-Jamy neboli improvizované hudeb-
ní večery, měly v Luftu několikale-ní večery, měly v Luftu několikale-
tou tradici. Konaly se zhruba šest-tou tradici. Konaly se zhruba šest-
krát do roka a během těchto večerů krát do roka a během těchto večerů 
se muzikanti sešli spolu na pódiu se muzikanti sešli spolu na pódiu 
a zahráli si skladby, aniž by je před-a zahráli si skladby, aniž by je před-
tím zkoušeli. Prostor tu dostával ze tím zkoušeli. Prostor tu dostával ze 
začátku zejména jazz nebo funk, začátku zejména jazz nebo funk, 
později však i jiné styly. Jelikož je později však i jiné styly. Jelikož je 
v dosahu Lysé velký počet dobrých v dosahu Lysé velký počet dobrých 
hudebníků, bývalo málokdy na pó-hudebníků, bývalo málokdy na pó-
diu ticho a tyto večery se těšily vel-diu ticho a tyto večery se těšily vel-
ké oblibě.ké oblibě.

 Aby byly jamy pestřejší, zazní- Aby byly jamy pestřejší, zazní-
valy v Luftu s postupem času i při-valy v Luftu s postupem času i při-
pravené skladby od různých in-pravené skladby od různých in-
terpretů, které secvičila nahodi-terpretů, které secvičila nahodi-
lá uskupení muzikantů, kteří se na lá uskupení muzikantů, kteří se na 
těchto jamech dříve poznali. Na těchto jamech dříve poznali. Na 
pódiu tak zazněly skladby od růz-pódiu tak zazněly skladby od růz-
ných kapel předělané do jiného ka-ných kapel předělané do jiného ka-
bátu, ušitého jen pro daný večer. bátu, ušitého jen pro daný večer. 
Mezi těmito připravenými vstupy Mezi těmito připravenými vstupy 
byl ale vždy ponechán prostor i pro byl ale vždy ponechán prostor i pro 
hudební improvizaci a nepřiprave-hudební improvizaci a nepřiprave-
né hraní.né hraní.

O jamování v Luftu
Specifi cké místo mezi jamy za-Specifi cké místo mezi jamy za-

bírá předvánoční jam pojmenova-bírá předvánoční jam pojmenova-
ný po průkopníkovi soulové a fun-ný po průkopníkovi soulové a fun-
kové muziky James Brownovi. Na kové muziky James Brownovi. Na 
ten se letos připravilo deset skla-ten se letos připravilo deset skla-
deb, které hrálo na pódiu jedenáct deb, které hrálo na pódiu jedenáct 
hudebníků bez nároku na honorář. hudebníků bez nároku na honorář. 
Tomuto uskupení dominovala šes-Tomuto uskupení dominovala šes-
tičlenná dechová sekce, pro kterou tičlenná dechová sekce, pro kterou 
napsal noty Lukáš Kroulík. Spo-napsal noty Lukáš Kroulík. Spo-
lu s rytmickou sekcí vytvořili tak lu s rytmickou sekcí vytvořili tak 
výborný zvuk, jaký jsme na jamu výborný zvuk, jaký jsme na jamu 
v Lysé ještě neslyšeli. Koncert byl v Lysé ještě neslyšeli. Koncert byl 
odměněn bouřlivým potleskem.odměněn bouřlivým potleskem.

Jamy byly vždy prostorem, kde Jamy byly vždy prostorem, kde 
se mohli hudebníci setkávat a vy-se mohli hudebníci setkávat a vy-
měňovat si své zkušenosti a před měňovat si své zkušenosti a před 
diváky tvořit vždy něco unikátního. diváky tvořit vždy něco unikátního. 
Vědomí, že to, co právě na jamu Vědomí, že to, co právě na jamu 
slyšíme, vzniká bezprostředně na slyšíme, vzniká bezprostředně na 
místě, nás přitahuje svou spontán-místě, nás přitahuje svou spontán-
ností a nutí nás se více soustředit ností a nutí nás se více soustředit 
na to, co se na pódiu děje. Nyní je na to, co se na pódiu děje. Nyní je 
jisté, že předvánoční jam byl vzhle-jisté, že předvánoční jam byl vzhle-
dem k událostem, jaké se v posled-dem k událostem, jaké se v posled-
ní době staly, pravděpodobně po-ní době staly, pravděpodobně po-
sledním v městském kině. Tradice sledním v městském kině. Tradice 
jamů však zůstane zachována. Jen jamů však zůstane zachována. Jen 
bude pokračovat na jiném místě, bude pokračovat na jiném místě, 
a proto až uslyšíte o nějakém dal-a proto až uslyšíte o nějakém dal-
ším, určitě si ho nenechte ujít.ším, určitě si ho nenechte ujít.

Ondřej ČernohorskýOndřej Černohorský

Profesor Erazim Kohák před Profesor Erazim Kohák před 
dvaceti lety v textu určeném pro dvaceti lety v textu určeném pro 
Český rozhlas defi noval rozvinu-Český rozhlas defi noval rozvinu-
tou a zdravou společnost jako spo-tou a zdravou společnost jako spo-
lečnost, která se s láskou stará lečnost, která se s láskou stará 
o veřejný prostor. Jako společnost o veřejný prostor. Jako společnost 
zaostalou a nemocnou označil tu, zaostalou a nemocnou označil tu, 
která přistupuje k veřejnému pro-která přistupuje k veřejnému pro-
storu s naprostým despektem. Teh-storu s naprostým despektem. Teh-
dy se pan profesor snažil obyvate-dy se pan profesor snažil obyvate-
le České republiky přimět k tomu, le České republiky přimět k tomu, 
aby se o svůj společný veřejný pro-aby se o svůj společný veřejný pro-
stor zajímali a aby o něj pečovali. stor zajímali a aby o něj pečovali. 
Po dvaceti letech je bohužel náš ve-Po dvaceti letech je bohužel náš ve-
řejný prostor spravován stále ne-řejný prostor spravován stále ne-
dostatečně.dostatečně.

Během minulého roku jsem se Během minulého roku jsem se 
zúčastnil několika zasedání zastu-zúčastnil několika zasedání zastu-
pitelstva v Lysé nad Labem.pitelstva v Lysé nad Labem.

A musím říci, že na těchto jed-A musím říci, že na těchto jed-
náních je přítomen minimální náních je přítomen minimální 
počet občanů. Přitom se zde pro-počet občanů. Přitom se zde pro-
jednává budoucnost našeho měs-jednává budoucnost našeho měs-
ta. Důvodů proč se občané neú-ta. Důvodů proč se občané neú-
častní těchto velmi důležitých častní těchto velmi důležitých 
jednání je více. Chtěl bych na-jednání je více. Chtěl bych na-
vrhnout několik jednoduchých vrhnout několik jednoduchých 
změn, které by mohly pomoci změn, které by mohly pomoci 
tento stav zlepšit.tento stav zlepšit.

Myslím si, že naše město nein-Myslím si, že naše město nein-
formuje své občany dostatečně.  formuje své občany dostatečně.  
Získat informace o tom, co bude Získat informace o tom, co bude 
projednáváno na budoucím zastu-projednáváno na budoucím zastu-
pitelstvu není v dnešní uspěcha-pitelstvu není v dnešní uspěcha-
né době jednoduché. Program za-né době jednoduché. Program za-

stupitelstva je zveřejňován pou-stupitelstva je zveřejňován pou-
ze na úřední desce a na značně ne-ze na úřední desce a na značně ne-
přehledných webových stránkách přehledných webových stránkách 
města.města.

Dále nepovažuji za smyslupl-Dále nepovažuji za smyslupl-
né pořadí projednávaných bodů. né pořadí projednávaných bodů. 
Na začátku zasedání se větši-Na začátku zasedání se větši-
nou projednávají nedůležité věci nou projednávají nedůležité věci 
a na podstatné body přichá-a na podstatné body přichá-
zí řada často až po několika ho-zí řada často až po několika ho-
dinách. Myslím si, že zastupitel-dinách. Myslím si, že zastupitel-
stvo by mělo podstatné a pro ve-stvo by mělo podstatné a pro ve-
řejnost zajímavé body projedná-řejnost zajímavé body projedná-
vat jako první. Jistě by to zvýšilo vat jako první. Jistě by to zvýšilo 
zájem obyvatel našeho města se zájem obyvatel našeho města se 
zasedání zúčastnit.zasedání zúčastnit.

V případě, že se občan nemůže V případě, že se občan nemůže 
jednání zúčastnit, měl by mít mož-jednání zúčastnit, měl by mít mož-
nost si jednoduše dohledat kom-nost si jednoduše dohledat kom-
pletní zápis nebo záznam z jedná-pletní zápis nebo záznam z jedná-
ní. Našemu městu by také velmi ní. Našemu městu by také velmi 
prospělo, pokud by u podstatných prospělo, pokud by u podstatných 
bodů existoval záznam o hlasová-bodů existoval záznam o hlasová-
ní jednotlivých zastupitelů v elek-ní jednotlivých zastupitelů v elek-
tronické podobě.tronické podobě.

Pokud mají naši zastupitelé zá-Pokud mají naši zastupitelé zá-
jem, aby se občané více podíleli na jem, aby se občané více podíleli na 
správě svého města, nechť tyto věci správě svého města, nechť tyto věci 
změní.změní.

Chtěl bych tímto poděkovat Chtěl bych tímto poděkovat 
všem občanům Lysé nad Labem, všem občanům Lysé nad Labem, 
kteří se zajímají o dění v našem kteří se zajímají o dění v našem 
městě a není jim lhostejná naše městě a není jim lhostejná naše 
společná budoucnost.společná budoucnost.

Michal ToužínMichal Toužín

O nás s vámi?

Prodám RD 5+2 ve Staré Lysé, cena 3 550 000 Kč, tel.: 739 433 109
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Mezi slepými jednooký králem
Všichni známe přísloví: Mezi sle-Všichni známe přísloví: Mezi sle-

pými jednooký králem.pými jednooký králem.
Ve vedení žádné fi rmy a tím méně Ve vedení žádné fi rmy a tím méně 

ve vedení města není dlouhodobě ve vedení města není dlouhodobě 
možné, aby jednooký král byl navíc možné, aby jednooký král byl navíc 
obklopen slepými rádci.obklopen slepými rádci.

U nás je však možné, aby lékař an-U nás je však možné, aby lékař an-
esteziolog byl ministrem obchodu esteziolog byl ministrem obchodu 
a průmyslu, zubař ministrem kultu-a průmyslu, zubař ministrem kultu-
ry, hasič nejprve ministrem dopra-ry, hasič nejprve ministrem dopra-
vy, následně ministrem zemědělství vy, následně ministrem zemědělství 
atp.. Skladba na radnicích je pak po-atp.. Skladba na radnicích je pak po-
dobná jako ve vládě. Každý může dě-dobná jako ve vládě. Každý může dě-
lat všechno. A tak máme radní, kteří lat všechno. A tak máme radní, kteří 
jsou přesvědčeni, že všemu rozumě-jsou přesvědčeni, že všemu rozumě-
jí a jsou schopni řídit architekturu, jí a jsou schopni řídit architekturu, 
urbanizaci města a krajiny, investič-urbanizaci města a krajiny, investič-
ní výstavbu, fi nanční toky, rozvoj ob-ní výstavbu, fi nanční toky, rozvoj ob-
chodu, cestovní ruch, rozvoj pracov-chodu, cestovní ruch, rozvoj pracov-
ních příležitostí v regionu, školství, ních příležitostí v regionu, školství, 
sociální oblast, zdravotnictví a další sociální oblast, zdravotnictví a další 
oblasti praktického života. Jejich níz-oblasti praktického života. Jejich níz-
ká kompetentnost je zřejmá např. při ká kompetentnost je zřejmá např. při 
projednávání zásadních koncepčních projednávání zásadních koncepčních 
otázek Územního plánu ovlivňujícího otázek Územního plánu ovlivňujícího 
další rozvoj města. Racionálně a pro-další rozvoj města. Racionálně a pro-
zřetelně uvažující management měs-zřetelně uvažující management měs-
ta by nikdy nedopustil nekontrolova-ta by nikdy nedopustil nekontrolova-
né navyšování počtu bytových pro-né navyšování počtu bytových pro-
jektů, aniž by tomu odpovídalo budo-jektů, aniž by tomu odpovídalo budo-
vání infrastruktury a občanské vyba-vání infrastruktury a občanské vyba-
venosti. Město z minulých let nezís-venosti. Město z minulých let nezís-
kalo ani sportovní halu (Čelákovice), kalo ani sportovní halu (Čelákovice), 
zimní stadion (Benátky n. J.), divadlo zimní stadion (Benátky n. J.), divadlo 
či kulturní dům, krytý bazén (Nym-či kulturní dům, krytý bazén (Nym-
burk), zámecké prostory (Brandýs n. burk), zámecké prostory (Brandýs n. 
L., Poděbrady, Benátky n. J.), krema-L., Poděbrady, Benátky n. J.), krema-
torium a kolumbárium na centrálním torium a kolumbárium na centrálním 
hřbitově (Nymburk). Záměr na vy-hřbitově (Nymburk). Záměr na vy-
budování důstojné, slavnostní a sva-budování důstojné, slavnostní a sva-
tební obřadní síně s odpovídajícím tební obřadní síně s odpovídajícím 
zázemím v prostoru bývalého klášte-zázemím v prostoru bývalého klášte-
ra – dnes archivu, byl iniciativou ve-ra – dnes archivu, byl iniciativou ve-
dení města po roce 1998 zmařen. Ani dení města po roce 1998 zmařen. Ani 
další prvky občanské vybavenosti do-další prvky občanské vybavenosti do-
sud město nevybudovalo. Pro ales-sud město nevybudovalo. Pro ales-
poň částečnou nápravu těchto nedo-poň částečnou nápravu těchto nedo-
statků byl v minulosti (volební obdo-statků byl v minulosti (volební obdo-
bí 1994 – 98) městem zakoupen pro-bí 1994 – 98) městem zakoupen pro-
stor Fruty s tím, že bude použit na ob-stor Fruty s tím, že bude použit na ob-
čanskou vybavenost. Je určitým roz-čanskou vybavenost. Je určitým roz-
čarováním, že na 2/3 plochy mají být čarováním, že na 2/3 plochy mají být 
vítěznou fi rmou postaveny bytové vítěznou fi rmou postaveny bytové 
domy v zahuštěné zástavbě a jen na domy v zahuštěné zástavbě a jen na 
zbytku cosi z občanské vybavenosti. zbytku cosi z občanské vybavenosti. 
Zde je na místě se ptát, jak chce město Zde je na místě se ptát, jak chce město 
plnit úlohu regionálního centra? Kro-plnit úlohu regionálního centra? Kro-
mě s napětím fungujícího zdravot-mě s napětím fungujícího zdravot-
nictví (dislokace a podpora jeho roz-nictví (dislokace a podpora jeho roz-
voje městem byla v letech 1994 až voje městem byla v letech 1994 až 
2000), dvou středních škol (1x ob-2000), dvou středních škol (1x ob-
dobí před rokem 1990 a 1x od škol. dobí před rokem 1990 a 1x od škol. 
r. 1995/6), modernizovaného nádra-r. 1995/6), modernizovaného nádra-
ží a nového výstaviště vše ostatní chy-ží a nového výstaviště vše ostatní chy-
bí. I takovou samozřejmost, jako jsou bí. I takovou samozřejmost, jako jsou 

společenské plesy nebo výuka spo-společenské plesy nebo výuka spo-
lečenského chování a tance město lečenského chování a tance město 
a společenské organizace musí dlou-a společenské organizace musí dlou-
hodobě zajišťovat v okolních městech hodobě zajišťovat v okolních městech 
– Benátkách n. J. či Milovicích. Mno-– Benátkách n. J. či Milovicích. Mno-
hé na investice náročné prvky občan-hé na investice náročné prvky občan-
ské vybavenosti by se daly lépe rea-ské vybavenosti by se daly lépe rea-
lizovat ve spolupráci se sousedním lizovat ve spolupráci se sousedním 
městem Milovicemi. Vzdálenost 5 km městem Milovicemi. Vzdálenost 5 km 
je dnes pro většinu našich občanů do-je dnes pro většinu našich občanů do-
stupná jak veřejnou dopravou, tak stupná jak veřejnou dopravou, tak 
i soukromými dopravními prostřed-i soukromými dopravními prostřed-
ky.ky.

Bez ohledu na uvedené skuteč-Bez ohledu na uvedené skuteč-
nosti návrh Územního plánu ani nosti návrh Územního plánu ani 
okrajově neřeší umístění těchto zaří-okrajově neřeší umístění těchto zaří-
zení, přestože infrastruktura sítí za-zení, přestože infrastruktura sítí za-
jišťující jejich bezproblémový provoz jišťující jejich bezproblémový provoz 
je v mnoha případech náročnější než je v mnoha případech náročnější než 
u bytové zástavby. Například doprav-u bytové zástavby. Například doprav-
ní obslužnost musí být zajištěna z ví-ní obslužnost musí být zajištěna z ví-
ce směrů. Přístupové komunikace ce směrů. Přístupové komunikace 
musejí zajišťovat nejen zásobování, musejí zajišťovat nejen zásobování, 
přístup provozního personálu, kli-přístup provozního personálu, kli-
entů, speciálních technických a ob-entů, speciálních technických a ob-
služných vozidel, ale také umožnit služných vozidel, ale také umožnit 
případnou rychlou evakuaci objek-případnou rychlou evakuaci objek-
tu. To vše by se však nemělo dít po tu. To vše by se však nemělo dít po 
komunikaci vedoucí pár metrů od komunikaci vedoucí pár metrů od 
oken bytových a rodinných domů, oken bytových a rodinných domů, 
jak je tomu v případě OD Tesco situ-jak je tomu v případě OD Tesco situ-
ovaného do oblasti Mlíčníku. Tako-ovaného do oblasti Mlíčníku. Tako-
vým postupem se totiž podaří velice vým postupem se totiž podaří velice 
rychle znehodnotit bydlení v této ob-rychle znehodnotit bydlení v této ob-
lasti. Pro udržení alespoň minimál-lasti. Pro udržení alespoň minimál-
ních podmínek pro standardní byd-ních podmínek pro standardní byd-
lení musí majitelé objektů investovat lení musí majitelé objektů investovat 
další prostředky, které mohly jinak další prostředky, které mohly jinak 
využít, pokud by město včas a lépe využít, pokud by město včas a lépe 
plánovalo. Máme sice průmyslovou plánovalo. Máme sice průmyslovou 
zónu, ale nic víc.zónu, ale nic víc.

Nerespektování těchto skutečnos-Nerespektování těchto skutečnos-
tí vede k tomu, že v zoufalství navr-tí vede k tomu, že v zoufalství navr-
hují zástupci té či oné strany ve měs-hují zástupci té či oné strany ve měs-
tě akce, na jejichž nutnost, respektive tě akce, na jejichž nutnost, respektive 
řešení případného problému již něko-řešení případného problému již něko-
lik roků upozorňují tak zvaní opoziční lik roků upozorňují tak zvaní opoziční 
zastupitelé. Vedoucí síla radniční ko-zastupitelé. Vedoucí síla radniční ko-
alice při každé příležitosti neopome-alice při každé příležitosti neopome-
ne zdůraznit své opovržení nad zpra-ne zdůraznit své opovržení nad zpra-
covaným Strategickým plánem měs-covaným Strategickým plánem měs-
ta, avšak pro vlastní nedostatek nápa-ta, avšak pro vlastní nedostatek nápa-
dů nepohrdá náměty v něm uvedený-dů nepohrdá náměty v něm uvedený-
mi. Ty pak zpravidla vydává za své. To mi. Ty pak zpravidla vydává za své. To 
bylo vidět i při schvalování rozpočtu bylo vidět i při schvalování rozpočtu 
pro rok 2012. Vedoucí síla radnič-pro rok 2012. Vedoucí síla radnič-
ní koalice se pochlubila, že upravila ní koalice se pochlubila, že upravila 
rozpočet v některých položkách, je-rozpočet v některých položkách, je-
jichž úpravu však navrhla a prosazo-jichž úpravu však navrhla a prosazo-
vala, na neveřejném jednání zastu-vala, na neveřejném jednání zastu-
pitelstva při jeho pracovní schůzce pitelstva při jeho pracovní schůzce 
k rozpočtu města, opozice. Jsou to za-k rozpočtu města, opozice. Jsou to za-
jímaví ptáci chlubící se cizí prací - ci-jímaví ptáci chlubící se cizí prací - ci-
zím peřím. Není proto divu, že kan-zím peřím. Není proto divu, že kan-
didáti těchto stran v důsledku ztrá-didáti těchto stran v důsledku ztrá-

ty citu pro zásadní programové prio-ty citu pro zásadní programové prio-
rity se stávají, nejen pro voliče, svým rity se stávají, nejen pro voliče, svým 
osobnostním profi lem stále méně osobnostním profi lem stále méně 
přijatelní. Většinou si pletou asertivi-přijatelní. Většinou si pletou asertivi-
tu s arogancí a agresivitou, která vy-tu s arogancí a agresivitou, která vy-
niká zejména, dojdou-li jim argu-niká zejména, dojdou-li jim argu-
menty. Jimi demonstrované chová-menty. Jimi demonstrované chová-
ní totiž nelze hodnotit jinak, než jako ní totiž nelze hodnotit jinak, než jako 
aroganci moci, která jim byla svěře-aroganci moci, která jim byla svěře-
na a jimi je zneužívána. Jejich zřej-na a jimi je zneužívána. Jejich zřej-
mou touhou je vládnout na radnicích mou touhou je vládnout na radnicích 
a vyšších správních postech. Za tím-a vyšších správních postech. Za tím-
to účelem se vědomě mýlí, šíří polo-to účelem se vědomě mýlí, šíří polo-
pravdy a nepravdy. Zapomínají, že pravdy a nepravdy. Zapomínají, že 
občané je nevolili jako vládce, ale jako občané je nevolili jako vládce, ale jako 
lidi, kterým věřili, že budou nejlépe lidi, kterým věřili, že budou nejlépe 
a spravedlivě spravovat jejich – veřej-a spravedlivě spravovat jejich – veřej-
né záležitosti. Jako spoluobčany, kte-né záležitosti. Jako spoluobčany, kte-
ří jim budou poskytovat tuto službu.ří jim budou poskytovat tuto službu.

Při volbách do zastupitelstva, ze-Při volbách do zastupitelstva, ze-
jména pak radních a bezprostřední-jména pak radních a bezprostřední-
ho vedení města je nutno vyžadovat ho vedení města je nutno vyžadovat 
od kandidátů určitou kvalifi kaci v ne-od kandidátů určitou kvalifi kaci v ne-
jednom oboru. O tomto a teorií říze-jednom oboru. O tomto a teorií říze-
ní existuje mnohá odborná publikace. ní existuje mnohá odborná publikace. 
Domnívám se, že stěžejním dílem je Domnívám se, že stěžejním dílem je 
dosud nepřekonané dílo, napsal Pe-dosud nepřekonané dílo, napsal Pe-
ter Drucker v knize „Praktický mana-ter Drucker v knize „Praktický mana-
gement“. V publikaci se autor rych-gement“. V publikaci se autor rych-
le dostává ke specifi ckým praktikám le dostává ke specifi ckým praktikám 
potřebným pro úspěšné řízení jaké-potřebným pro úspěšné řízení jaké-
koliv organizace. koliv organizace. 

Jen několik málo ukázek: Jen několik málo ukázek: 
„Manažeři musí ve svých funkcích „Manažeři musí ve svých funkcích 

(tedy ve městě zejména starosta, jeho (tedy ve městě zejména starosta, jeho 
zástupce a radní) jednoznačně do-zástupce a radní) jednoznačně do-
kázat pochopení skutečnosti, že ab-kázat pochopení skutečnosti, že ab-
solutním požadavkem, jedinou kva-solutním požadavkem, jedinou kva-
litou, kterou si musí manažer do své litou, kterou si musí manažer do své 
funkce přinést a nelze ji získat pozdě-funkce přinést a nelze ji získat pozdě-
ji, je seberefl exe, poctivost a bezúhon-ji, je seberefl exe, poctivost a bezúhon-
nost“.  Málokdo z nich si však uvědo-nost“.  Málokdo z nich si však uvědo-
muje, že to vše nemá co dělat s jimi muje, že to vše nemá co dělat s jimi 
občas předváděným, bezdůvodným  občas předváděným, bezdůvodným  
napadáním a osočováním spoluob-napadáním a osočováním spoluob-

čanů. Přitom je nesporné, že všichni čanů. Přitom je nesporné, že všichni 
máme dvě oči, abychom dvakrát více máme dvě oči, abychom dvakrát více 
viděli, dvě uši abychom dvakrát více viděli, dvě uši abychom dvakrát více 
naslouchali, ale jen jedny ústa, aby-naslouchali, ale jen jedny ústa, aby-
chom méně mluvili. Také stále platí chom méně mluvili. Také stále platí 
moudrost našich dědů: „Jednou vy-moudrost našich dědů: „Jednou vy-
řčené slovo ani párem volů zpět ne-řčené slovo ani párem volů zpět ne-
vezmeš.“vezmeš.“

Ve výše jmenované knize její autor Ve výše jmenované knize její autor 
také specifi koval stále obecně plat-také specifi koval stále obecně plat-
ný seznam „sedm nových úkolů“ pro ný seznam „sedm nových úkolů“ pro 
manažery. Pro osvěžení paměti je zde manažery. Pro osvěžení paměti je zde 
uvádím. uvádím. 

Manažer musí:Manažer musí:
1) řídit podnik (město) podle cílů;1) řídit podnik (město) podle cílů;
2) přijímat větší rizika (mít vizi dlou-2) přijímat větší rizika (mít vizi dlou-
 hodobého rozvoje)a na delší dobu  hodobého rozvoje)a na delší dobu 
 dopředu; dopředu;
3) být schopen provádět strategická 3) být schopen provádět strategická 
 rozhodnutí; rozhodnutí;
4) být schopen budovat integrované 4) být schopen budovat integrované 
 týmy, jejichž každý jednotlivý člen  týmy, jejichž každý jednotlivý člen 
 je schopen řídit a měřit své vlastní  je schopen řídit a měřit své vlastní 
 výkony a výsledky v souladu se  výkony a výsledky v souladu se 
 společenskými cíly; společenskými cíly;
5) být schopen jasně a rychle předá-5) být schopen jasně a rychle předá-
 vat informace; vat informace;
6) být schopen vidět podnik jako ce-6) být schopen vidět podnik jako ce-
 lek a integrovat do něj svoji funk- lek a integrovat do něj svoji funk-
 ci – tradičně se očekávalo, že ma- ci – tradičně se očekávalo, že ma-
 nažer ovládá jednu nebo více  nažer ovládá jednu nebo více 
 funkcí, ale to nadále nebude stačit; funkcí, ale to nadále nebude stačit;
7) mít dostatek znalostí – tradičně se 7) mít dostatek znalostí – tradičně se 
 očekává, že manažer bude znát  očekává, že manažer bude znát 
 několik produktů nebo jedno od- několik produktů nebo jedno od-
 větví – to už v budoucnu nadále  větví – to už v budoucnu nadále 
 rovněž nebude stačit. rovněž nebude stačit.

Bylo by bezpochyby dobré, kdyby Bylo by bezpochyby dobré, kdyby 
se vedení města alespoň částečně ří-se vedení města alespoň částečně ří-
dilo osvědčenými správními metoda-dilo osvědčenými správními metoda-
mi, nebylo hluché a slepé k argumen-mi, nebylo hluché a slepé k argumen-
taci většiny občanů, pro které chtějí taci většiny občanů, pro které chtějí 
město spravovat.město spravovat.

Tomáš SedláčekTomáš Sedláček
 zastupitel KDU-ČSL zastupitel KDU-ČSL

Komu není rady, tomu není pomoci
Názornou ukázkou arogance jeNázornou ukázkou arogance je

rekonstrukce Masarykovy ulice, kde rekonstrukce Masarykovy ulice, kde 
při veřejném projednání projektu si při veřejném projednání projektu si 
vedení radnice NAMODRO prosa-vedení radnice NAMODRO prosa-
dilo své zadání, bez ohledu na připo-dilo své zadání, bez ohledu na připo-
mínky z řad odborníků a občanů. Ne-mínky z řad odborníků a občanů. Ne-
zbývá, než se ptát, co tím město zís-zbývá, než se ptát, co tím město zís-
kalo? Projekt byl zpracován bez ná-kalo? Projekt byl zpracován bez ná-
vaznosti na infrastrukturu okolních vaznosti na infrastrukturu okolních 
ulic. To se projevuje zejména nedoře-ulic. To se projevuje zejména nedoře-
šeným osvětlením v oblasti křižova-šeným osvětlením v oblasti křižova-
tek těchto ulic. Typickým příkladem tek těchto ulic. Typickým příkladem 
je Tyršova ulice. Stejným neduhem ve je Tyršova ulice. Stejným neduhem ve 
větší či menší míře trpí ulice Čapkova větší či menší míře trpí ulice Čapkova 
a další. Jejich pouliční osvětlení je od a další. Jejich pouliční osvětlení je od 
křižovatky vzdáleno tak, že v těchto křižovatky vzdáleno tak, že v těchto 
místech již nesplňuje normové hod-místech již nesplňuje normové hod-

noty dané pro osvětlení. To neumož-noty dané pro osvětlení. To neumož-
ňuje ani osvětlení z  Masarykovy uli-ňuje ani osvětlení z  Masarykovy uli-
ce vzhledem ke skutečnosti, že slou-ce vzhledem ke skutečnosti, že slou-
py osvětlovacích těles byly přelože-py osvětlovacích těles byly přelože-
ny na druhou stranu ulice, tedy o cca ny na druhou stranu ulice, tedy o cca 
7 metrů od původní linie světel.7 metrů od původní linie světel.

Ulice navazuje na nádraží a tvo-Ulice navazuje na nádraží a tvo-
ří tak dopravní uzel pro pohyb osob, ří tak dopravní uzel pro pohyb osob, 
zboží a materiálů. Také pro přesun zboží a materiálů. Také pro přesun 
z jednoho dopravního prostředku na z jednoho dopravního prostředku na 
jiný dopravní prostředek. Z aut na jiný dopravní prostředek. Z aut na 
vlak a opačně. Vedení města uděla-vlak a opačně. Vedení města uděla-
lo vše proto, aby se dopravní proud lo vše proto, aby se dopravní proud 
v této oblasti ztížil a zpomalil. To vše za v této oblasti ztížil a zpomalil. To vše za 
cenu vyhození několika desítek milio-cenu vyhození několika desítek milio-
nů korun veřejných prostředků z na-nů korun veřejných prostředků z na-
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šich daní. Tak v podstatě byli, vzhle-šich daní. Tak v podstatě byli, vzhle-
dem k snížené bezpečnosti pohybu dem k snížené bezpečnosti pohybu 
po komunikaci, vyloučeni z dopra-po komunikaci, vyloučeni z dopra-
vy ve středu města a této ulici cyk-vy ve středu města a této ulici cyk-
listé. Paradoxní je, že je to nejekolo-listé. Paradoxní je, že je to nejekolo-
gičtější část dopravy – bez hlučnosti, gičtější část dopravy – bez hlučnosti, 
emisí, víření prachu, náročnosti na emisí, víření prachu, náročnosti na 
parkoviště atp.. Pro motoristy zúže-parkoviště atp.. Pro motoristy zúže-
ní jízdního prostoru na dva základ-ní jízdního prostoru na dva základ-
ní pruhy navozuje mnohdy kritič-ní pruhy navozuje mnohdy kritič-
tější situaci s možnou kolizi vozidel tější situaci s možnou kolizi vozidel 
ostatních účastníků dopravy. Není ostatních účastníků dopravy. Není 
kam uhnout. Pro obchodníky město kam uhnout. Pro obchodníky město 
omezilo vhodný prostor k zásobová-omezilo vhodný prostor k zásobová-
ní obchodů. Snížením počtu parko-ní obchodů. Snížením počtu parko-
vacích stání vozidel byla dlouhodobě vacích stání vozidel byla dlouhodobě 
parkující vozidla u nádraží vytlačena parkující vozidla u nádraží vytlačena 
k malé radosti obyvatel do okolních k malé radosti obyvatel do okolních 
ulic (přijatelných snad jen ve Smeta-ulic (přijatelných snad jen ve Smeta-
nově a Šafaříkově jednosměrce reali-nově a Šafaříkově jednosměrce reali-
zované v období 1994 – 98), vesměs zované v období 1994 – 98), vesměs 
nevhodných šířkových parametrů.  nevhodných šířkových parametrů.  
Zákazníci z této obchodní ulice byli Zákazníci z této obchodní ulice byli 
odvedeni k jiným obchodům, kde odvedeni k jiným obchodům, kde 
lze pohodlně bez problémů zasta-lze pohodlně bez problémů zasta-
vit, zaparkovat, nakoupit uložit ná-vit, zaparkovat, nakoupit uložit ná-

kup a odjet. Ano, Masarykova ulice kup a odjet. Ano, Masarykova ulice 
je zklidněna, má určité charakteris-je zklidněna, má určité charakteris-
tické rysy pěšího bulváru. Obchod-tické rysy pěšího bulváru. Obchod-
níci se však vždy stěhovali k cestám, níci se však vždy stěhovali k cestám, 
po kterých proudil život. A to od po kterých proudil život. A to od 
dávných dob až po současnost. Viz dávných dob až po současnost. Viz 
umístění tržnic asijských obchodní-umístění tržnic asijských obchodní-
ků v příhraničních oblastech. V této ků v příhraničních oblastech. V této 
ulici, pokud by se stav nezměnil, ob-ulici, pokud by se stav nezměnil, ob-
chody by se brzy mohly stát mrtvou chody by se brzy mohly stát mrtvou 
investicí. Ani autobusové zastáv-investicí. Ani autobusové zastáv-
ky se nevyvarovaly známých chyb. ky se nevyvarovaly známých chyb. 
Jejich záliv je sice dobře proveden, Jejich záliv je sice dobře proveden, 
avšak povrch komunikace je asfal-avšak povrch komunikace je asfal-
tový. Všichni, kdo jen občas navští-tový. Všichni, kdo jen občas navští-
ví Prahu, si mohli všimnout vymač-ví Prahu, si mohli všimnout vymač-
kaných kolejí v zastávkách MHD od kaných kolejí v zastávkách MHD od 
dynamického namáhání vozovky dynamického namáhání vozovky 
v těchto místech a jejich následnou, v těchto místech a jejich následnou, 
pracnou rekonstrukci z dlažebních pracnou rekonstrukci z dlažebních 
kostek a dopravních betonů. To tepr-kostek a dopravních betonů. To tepr-
ve naše město čeká. Pro město je uli-ve naše město čeká. Pro město je uli-
ce podstatně fi nančně náročnější na ce podstatně fi nančně náročnější na 
údržbu čistoty, zeleně či zimní úklid údržbu čistoty, zeleně či zimní úklid 
a vymyká se ve svých celkových ná-a vymyká se ve svých celkových ná-
kladech na tyto činnosti z průměru kladech na tyto činnosti z průměru 
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města. Údržba vyžaduje zvýšený po-města. Údržba vyžaduje zvýšený po-
díl ruční práce. Žádná mechaniza-díl ruční práce. Žádná mechaniza-
ce nevymete pravoúhlý roh parko-ce nevymete pravoúhlý roh parko-
vacích zálivů. Ty musí být dočištěny vacích zálivů. Ty musí být dočištěny 
ručně, zrovna jako pravidelný úklid ručně, zrovna jako pravidelný úklid 
papírů, kelímků od nápojů, tácků papírů, kelímků od nápojů, tácků 
od párků, obalů, prospektů a další-od párků, obalů, prospektů a další-
ho drobného odpadu zafoukaného ho drobného odpadu zafoukaného 
větrem po každé výstavě od výsta-větrem po každé výstavě od výsta-
viště do uliční zeleně – trnitých ke-viště do uliční zeleně – trnitých ke-
říků. Po celé Masarykově ulici je cel-říků. Po celé Masarykově ulici je cel-
kem deset odpadkových košů. Po kem deset odpadkových košů. Po 
každé straně pět.  Jako nedostateč-každé straně pět.  Jako nedostateč-
ný se tento počet projevuje zejména ný se tento počet projevuje zejména 
při výstavách, kterých je cca 15 roč-při výstavách, kterých je cca 15 roč-
ně. Dříve byl odpadkový koš osa-ně. Dříve byl odpadkový koš osa-
zen na každém sloupu veřejného zen na každém sloupu veřejného 
osvětlení v této ulici. Široké chodní-osvětlení v této ulici. Široké chodní-
ky nelze v celé šíři strojně uklízet ani ky nelze v celé šíři strojně uklízet ani 
v zimě od sněhu vzhledem k umís-v zimě od sněhu vzhledem k umís-
tění osvětlovacích stožárů na stra-tění osvětlovacích stožárů na stra-
ně jedné a výsadbě stromů na stra-ně jedné a výsadbě stromů na stra-
ně druhé. Tato výsadba ve své pod-ně druhé. Tato výsadba ve své pod-
statě také vylučuje ošetřování chod-statě také vylučuje ošetřování chod-
níků směsí abrazivního posypového níků směsí abrazivního posypového 
materiálu s průmyslovou solí, pří-materiálu s průmyslovou solí, pří-

padně postřiku solankou. Z technic-padně postřiku solankou. Z technic-
kého hlediska by zde byl možný pou-kého hlediska by zde byl možný pou-
ze ekologický postřik na bázi močo-ze ekologický postřik na bázi močo-
viny. Takové několikanásobné zimní viny. Takové několikanásobné zimní 
ošetření komunikace je však nad fi -ošetření komunikace je však nad fi -
nančními možnostmi našeho města.nančními možnostmi našeho města.

Tak se úzká část širokého chodní-Tak se úzká část širokého chodní-
ku projede pluhem či frézou na ma-ku projede pluhem či frézou na ma-
lotraktoru. Rovněž tak i oba jízd-lotraktoru. Rovněž tak i oba jízd-
ní pruhy na silnici. Zbytek se nechá ní pruhy na silnici. Zbytek se nechá 
na chodníku a v parkovacích záli-na chodníku a v parkovacích záli-
vech ležet. Tím se stupňují problé-vech ležet. Tím se stupňují problé-
my se zásobováním obchodů a par-my se zásobováním obchodů a par-
kováním u nich. Uklízí se dle mož-kováním u nich. Uklízí se dle mož-
ností postupně ručně, pokud milos-ností postupně ručně, pokud milos-
tivá příroda vše nenapraví, sníh ne-tivá příroda vše nenapraví, sníh ne-
roztaje a spolu s břečkou neodteče roztaje a spolu s břečkou neodteče 
do kanálu. V budoucnu čeká nové do kanálu. V budoucnu čeká nové 
vedení města krom jiných úkolů vedení města krom jiných úkolů 
i náprava současných chyb. U širo-i náprava současných chyb. U širo-
ké veřejnosti panuje oprávněná oba-ké veřejnosti panuje oprávněná oba-
va, že se stejným úspěchem proběh-va, že se stejným úspěchem proběh-
ne rekonstrukce horní části náměstí ne rekonstrukce horní části náměstí 
B. Hrozného a Zámecké ulice.B. Hrozného a Zámecké ulice.

Tomáš SedláčekTomáš Sedláček
zastupitel za KDU-ČSL zastupitel za KDU-ČSL 

včetně daňových přiznání a účetního poradenství

e-mail: zdenka-cerna@volny.cz
mobil: 731 457 359

ÚČETNÍ SERVIS
daňová evidence - fyzické osoby

účetnictví - právnické osoby

S příchodem nového roku se sluší S příchodem nového roku se sluší 
vyhodnotit ten uplynulý a pohlédnout vyhodnotit ten uplynulý a pohlédnout 
do roku budoucího. Stejně tak jsme do roku budoucího. Stejně tak jsme 
učinili i u nás v Byšičkách, kdy se na učinili i u nás v Byšičkách, kdy se na 
Nový rok obyvatelé naší krásné malé Nový rok obyvatelé naší krásné malé 
vísky sešli u hasičské zbrojnice a po-vísky sešli u hasičské zbrojnice a po-
přáli si vše nej do nového roku 2012.    přáli si vše nej do nového roku 2012.    

Když jsme se ohlédli zpět a zavzpo-Když jsme se ohlédli zpět a zavzpo-
mínali, co se událo v roce loňském, mínali, co se událo v roce loňském, 
zjistili jsme, že toho nebylo málo. Jako zjistili jsme, že toho nebylo málo. Jako 
každý rok, tak i loni byl nový rok přiví-každý rok, tak i loni byl nový rok přiví-
tán ohňostrojem, vypuštěním balónů tán ohňostrojem, vypuštěním balónů 
štěstí a přípitkem svařeným vínem. štěstí a přípitkem svařeným vínem. 
Všichni se již těšili na další akci – Val-Všichni se již těšili na další akci – Val-
nou hromadu Sboru dobrovolných nou hromadu Sboru dobrovolných 
hasičů Byšičky, která se uskutečnila hasičů Byšičky, která se uskutečnila 
z kraje února v restauraci Řehačka. z kraje února v restauraci Řehačka. 
Byla to pěkná zábava s dobrou hud-Byla to pěkná zábava s dobrou hud-
bou, dobrým jídlem a jako každoroč-bou, dobrým jídlem a jako každoroč-
ně bohatou tombolou. Aby i začátek ně bohatou tombolou. Aby i začátek 
jara nebyl na společná setkání chudý, jara nebyl na společná setkání chudý, 
naše děvčata (rozumějte manželky naše děvčata (rozumějte manželky 
a babičky) vymyslela a vytvořila krás-a babičky) vymyslela a vytvořila krás-
né a hlavně veliké velikonoční vejce né a hlavně veliké velikonoční vejce 
z proutí, ozdobené doma vytvořenými z proutí, ozdobené doma vytvořenými 
ozdobami a kraslicemi. Také obnove-ozdobami a kraslicemi. Také obnove-
né řehtání se líbilo nejen dětem, ale né řehtání se líbilo nejen dětem, ale 
i dospělým, kteří rádi dětský průvod i dospělým, kteří rádi dětský průvod 
u svých vrat přivítali. Velikonoce pro-u svých vrat přivítali. Velikonoce pro-
běhly, jako tradičně, oslavou tohoto běhly, jako tradičně, oslavou tohoto 
křesťanského svátku a pondělní ko-křesťanského svátku a pondělní ko-
ledou. Na čarodějnice připravily děti ledou. Na čarodějnice připravily děti 
velkou fi guru této nepopulární posta-velkou fi guru této nepopulární posta-
vy a s příchodem večera ji upálily na vy a s příchodem večera ji upálily na 
velké vatře. Následovalo drobné ob-velké vatře. Následovalo drobné ob-
čerstvení a sousedské setkání do ve-čerstvení a sousedské setkání do ve-

V Byšičkách se hodnotil rok 2011
černích hodin. Naši hasiči ten večer černích hodin. Naši hasiči ten večer 
hlídali i vatru v osadě Řehačka, kde se hlídali i vatru v osadě Řehačka, kde se 
vše obešlo také bez problémů. Jaké to vše obešlo také bez problémů. Jaké to 
bylo druhý den divení, když se na ná-bylo druhý den divení, když se na ná-
vsi objevila malá májka. Byla vytvoře-vsi objevila malá májka. Byla vytvoře-
na a krásně vyzdobena spontánně po na a krásně vyzdobena spontánně po 
diskusi nad květnovými lidovými zvy-diskusi nad květnovými lidovými zvy-
ky. Na dětský den přichystali rodiče ky. Na dětský den přichystali rodiče 
pro naše dítka pěkné soutěže na hřišti pro naše dítka pěkné soutěže na hřišti 
u hasičské zbrojnice a následně jsme u hasičské zbrojnice a následně jsme 
se připojili i my dospělí a strávili spo-se připojili i my dospělí a strávili spo-
lečně pěkné odpoledne u něčeho ma-lečně pěkné odpoledne u něčeho ma-
lého na grilu. S příchodem léta jsme lého na grilu. S příchodem léta jsme 
zintenzivnili práce na opravě malé zintenzivnili práce na opravě malé 
stodoly naproti hasičské zbrojnici, stodoly naproti hasičské zbrojnici, 
která později na podzim dostala no-která později na podzim dostala no-
vou střechu a stala se tím základem vou střechu a stala se tím základem 
nového zázemí pro naše malé i vel-nového zázemí pro naše malé i vel-
ké hasiče pro případ nepřízně poča-ké hasiče pro případ nepřízně poča-
sí a potřebu se někam schovat. Kon-sí a potřebu se někam schovat. Kon-
cem léta nám v Byšičkách Šporkovy cem léta nám v Byšičkách Šporkovy 
slavnosti opravdu propršely, a proto slavnosti opravdu propršely, a proto 
bych na tomto místě upřímně podě-bych na tomto místě upřímně podě-
koval všem, kteří vše, tak jako vždy, koval všem, kteří vše, tak jako vždy, 
pečlivě připravili. Na svátek Svatého pečlivě připravili. Na svátek Svatého 
Václava, kterému je zasvěcena naše Václava, kterému je zasvěcena naše 
kaplička, proběhlo v Byšičkách tra-kaplička, proběhlo v Byšičkách tra-
diční posvícení. V sobotu se vydal vůz diční posvícení. V sobotu se vydal vůz 
s kapelou na cestu po sousedech s kapelou na cestu po sousedech 
s pěknou písničkou k poslechu i tan-s pěknou písničkou k poslechu i tan-
ci. Přání pěkného posvícení bylo od-ci. Přání pěkného posvícení bylo od-
měněno talířem čerstvých koláčů do měněno talířem čerstvých koláčů do 
společné nůše. Večer ještě proběhla společné nůše. Večer ještě proběhla 
u hasičské zbrojnice sousedská zába-u hasičské zbrojnice sousedská zába-
va, a protože nám počasí přálo, všich-va, a protože nám počasí přálo, všich-
ni se již těšili na neděli. Po mši sva-ni se již těšili na neděli. Po mši sva-

té, která byla opravdu krásně dopro-té, která byla opravdu krásně dopro-
vázena chrámovým sborem sv. Jana vázena chrámovým sborem sv. Jana 
Křtitele z Lysé nad Labem, přijel ke Křtitele z Lysé nad Labem, přijel ke 
kapličce sousedům i hostům zahrát kapličce sousedům i hostům zahrát 
a zazpívat Pavel Stříbrný se svou zpě-a zazpívat Pavel Stříbrný se svou zpě-
vačkou. Bylo připraveno skromné vačkou. Bylo připraveno skromné 
posezení a pohoštění, a tak si to do-posezení a pohoštění, a tak si to do-
mácí i přespolní u hudby, zpěvu a při mácí i přespolní u hudby, zpěvu a při 
tanci krásně užili. Děti se povozily na tanci krásně užili. Děti se povozily na 
ponících a také si zahrály několik při-ponících a také si zahrály několik při-
pravených her. Začátkem října ješ-pravených her. Začátkem října ješ-
tě proběhl tradiční pokus o přivolání tě proběhl tradiční pokus o přivolání 
příznivého větru pod názvem drakiá-příznivého větru pod názvem drakiá-
da, ale jako každoročně, bezvětří zví-da, ale jako každoročně, bezvětří zví-
tězilo a zkušení rodiče akci zachraňo-tězilo a zkušení rodiče akci zachraňo-
vali soutěžemi a opékáním špekáč-vali soutěžemi a opékáním špekáč-
ků. Není toho opravdu málo, co se ků. Není toho opravdu málo, co se 
loni událo a tak nakonec jen zmínka loni událo a tak nakonec jen zmínka 
o tom, co máme v nejbližší paměti – o tom, co máme v nejbližší paměti – 
zdobení stromku a zahájení Adventu zdobení stromku a zahájení Adventu 
zpěvem koled pod slavnostně rozsví-zpěvem koled pod slavnostně rozsví-
ceným stromečkem. Stromeček, kte-ceným stromečkem. Stromeček, kte-

rý jsme před kapličkou vyzdobili, se rý jsme před kapličkou vyzdobili, se 
stal po dobu Vánoc opravdu krásnou stal po dobu Vánoc opravdu krásnou 
zimní dominantou návsi a podtrhoval zimní dominantou návsi a podtrhoval 
tu krásnou předvánoční a vánoční at-tu krásnou předvánoční a vánoční at-
mosféru. mosféru. 

Obyvatelé Byšiček si přejí, aby Obyvatelé Byšiček si přejí, aby 
i letošní rok byl bohatý na společná i letošní rok byl bohatý na společná 
setkání i společnou práci na rozvoji setkání i společnou práci na rozvoji 
naší obce, z čehož budou těžit všichni naší obce, z čehož budou těžit všichni 
zúčastnění, ale hlavně naše děti. A tak zúčastnění, ale hlavně naše děti. A tak 
bych jen nakonec poděkoval všem ak-bych jen nakonec poděkoval všem ak-
tivním občanům Byšiček, jmenovitě tivním občanům Byšiček, jmenovitě 
hlavně panu Josefovi Koštířovi, před-hlavně panu Josefovi Koštířovi, před-
sedovi osadního výboru,  ale i dalším sedovi osadního výboru,  ale i dalším 
aktivním členům našeho hasičského aktivním členům našeho hasičského 
sboru za skutečně příkladný přístup sboru za skutečně příkladný přístup 
k společenskému životu v obci a v ne-k společenskému životu v obci a v ne-
poslední řadě velké díky také Měs-poslední řadě velké díky také Měs-
tu Lysá nad Labem, které nemalou tu Lysá nad Labem, které nemalou 
měrou naši obec podporuje a určitě měrou naši obec podporuje a určitě 
i v budoucnu podporovat bude. i v budoucnu podporovat bude. 

Ing. Miloš FreibergIng. Miloš Freiberg
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Kulečníková liga
Dne 15. 1. 2012 byl zahájen další Dne 15. 1. 2012 byl zahájen další 

ročník Kulečníkové Benátecké ligy ročník Kulečníkové Benátecké ligy 
družstev, do které se přihlásilo osm družstev, do které se přihlásilo osm 
týmů, mimo jiné také tým BC Lysá týmů, mimo jiné také tým BC Lysá 
nad Labem.nad Labem.

Systém každého kola této ligy Systém každého kola této ligy 
družstev jsou tři zápasy v “9ball”, družstev jsou tři zápasy v “9ball”, 
tři zápasy v 14,1 nekonečná a tři tři zápasy v 14,1 nekonečná a tři 
zápasy v “8ball”. Týmu se započítá-zápasy v “8ball”. Týmu se započítá-
vají vyhrané zápasy.vají vyhrané zápasy.

K úvodnímu zápasu nastoupil K úvodnímu zápasu nastoupil 
tým BC Lysá nad Labem ve slože-tým BC Lysá nad Labem ve slože-
ní: Hochman Jindřich, Michal Nič ní: Hochman Jindřich, Michal Nič 
a Jan Kucziak proti týmu DUNS-a Jan Kucziak proti týmu DUNS-
BEER Benátky ve složení: Naj-BEER Benátky ve složení: Naj-
man Stanislav, Drozda Jindřich man Stanislav, Drozda Jindřich 

a Chumpik Karel a i přes neúspě-a Chumpik Karel a i přes neúspě-
chy v loňské sezoně se podařilo chy v loňské sezoně se podařilo 
týmu BC Lysá nad Labem porazit týmu BC Lysá nad Labem porazit 
podstatně úspěšnější tým z před-podstatně úspěšnější tým z před-
chozích sezon DUNSBEER Be-chozích sezon DUNSBEER Be-
nátky v poměru 2:7 a to na sto-nátky v poměru 2:7 a to na sto-
lech herny v Benátkách. Doufáme, lech herny v Benátkách. Doufáme, 
že tento úspěch nebyl vyjímkou že tento úspěch nebyl vyjímkou 
a Lysá bude dobrým a vyrovnaným a Lysá bude dobrým a vyrovnaným 
soupeřem všem týmům ligy. Hned soupeřem všem týmům ligy. Hned 
v příštím kole nastoupí Lysá proti v příštím kole nastoupí Lysá proti 
týmu Lipnického výběru v domácí týmu Lipnického výběru v domácí 
herně 29. 1. 2012 od 15.00 hodin herně 29. 1. 2012 od 15.00 hodin 
a věříme, že navážeme na úspěch a věříme, že navážeme na úspěch 
z úvodního kola.z úvodního kola.

Jindřich HochmanJindřich Hochman

V roce 2012 budeme svědky ně-V roce 2012 budeme svědky ně-
kolika významných slavnostních kolika významných slavnostních 
událostí spojených s realizací in-událostí spojených s realizací in-
vestičních záměrů ČD (SŽDC) na vestičních záměrů ČD (SŽDC) na 
modernizaci železniční trati Praha modernizaci železniční trati Praha 
– Lysá n. L. Prvním z nich a zřejmě – Lysá n. L. Prvním z nich a zřejmě 
nejvýznamnějším v oblasti příměst-nejvýznamnějším v oblasti příměst-
ské dopravy bude otevření ostrovní-ské dopravy bude otevření ostrovní-
ho nástupiště a přístupového pod-ho nástupiště a přístupového pod-
chodu na něj v první železniční sta-chodu na něj v první železniční sta-
nici na území Prahy, v Horních Po-nici na území Prahy, v Horních Po-
černicích. Odtud by měly městské černicích. Odtud by měly městské 
autobusy (MHD) dopravovat ces-autobusy (MHD) dopravovat ces-
tující nejen do dalších obvodových tující nejen do dalších obvodových 
částí Prahy a případně železnič-částí Prahy a případně železnič-
ních stanic ležících na jejich území ních stanic ležících na jejich území 
(např.: Běchovice, Klánovice, Újezd (např.: Běchovice, Klánovice, Újezd 
nad Lesy, Dolní Počernice, ale také nad Lesy, Dolní Počernice, ale také 
na sever do Satalic, Kbel, Čakovic na sever do Satalic, Kbel, Čakovic 
atp.), ale třeba také do Úval, Říčan, atp.), ale třeba také do Úval, Říčan, 
Brandýsa atp. Vraťme se ale k ost-Brandýsa atp. Vraťme se ale k ost-
rovnímu nástupišti a příchodu pod-rovnímu nástupišti a příchodu pod-
chodem na něj. chodem na něj. 

Co nového, krom jiného, přinese také rok 2012
Vzhledem k tomu, že takováto Vzhledem k tomu, že takováto 

dopravní investice musí být nad-dopravní investice musí být nad-
časová a má dobře sloužit po dlou-časová a má dobře sloužit po dlou-
há desetiletí, tedy i předpokláda-há desetiletí, tedy i předpokláda-
nému pohybu osob v dopravních nému pohybu osob v dopravních 
špičkách v tomto směru např. za špičkách v tomto směru např. za 
50 roků, pak nás jistě udiví malá 50 roků, pak nás jistě udiví malá 
délka zastřešení ostrovního nástu-délka zastřešení ostrovního nástu-
piště – to se však dá relativně rych-piště – to se však dá relativně rych-
le a poměrně lacino napravit, hor-le a poměrně lacino napravit, hor-
ší je to již s úspornou šíří podcho-ší je to již s úspornou šíří podcho-
du, kde dva proti sobě jdoucí prou-du, kde dva proti sobě jdoucí prou-
dy cestujících, obzvláště se zavaza-dy cestujících, obzvláště se zavaza-
dly v obou rukách, budou mít pro-dly v obou rukách, budou mít pro-
blém vzájemně se vyhnout. Méně blém vzájemně se vyhnout. Méně 
vhodným řešením z dopravního vhodným řešením z dopravního 
hlediska se rovněž zdá být pou-hlediska se rovněž zdá být pou-
ze jedno nepříliš široké schodiš-ze jedno nepříliš široké schodiš-
tě. Na druhou stranu je nutno vy-tě. Na druhou stranu je nutno vy-
zdvihnout bezbariérový přístup vý-zdvihnout bezbariérový přístup vý-
tahem umístěným v betonové výta-tahem umístěným v betonové výta-
hové věži. Snad jen z hlediska užit-hové věži. Snad jen z hlediska užit-
né architektury by asi byla vhod-né architektury by asi byla vhod-

nější plně prosklená ocelová kon-nější plně prosklená ocelová kon-
strukce. Celkově si lze jen přát, aby strukce. Celkově si lze jen přát, aby 
nezůstalo na dlouhé roky pouze nezůstalo na dlouhé roky pouze 
u této dopravní stavby, ale aby re-u této dopravní stavby, ale aby re-
konstrukce dále úspěšně pokračo-konstrukce dále úspěšně pokračo-
vala nejen do Lysé, ale přes naše vala nejen do Lysé, ale přes naše 
město, Mladou Boleslav až do Li-město, Mladou Boleslav až do Li-
berce.berce.

Nyní si srovnejme tuto novou Nyní si srovnejme tuto novou 
stavbu v první zmodernizované že-stavbu v první zmodernizované že-
lezniční stanici na území Prahy se lezniční stanici na území Prahy se 
stanicí v našem městě – v Lysé nad stanicí v našem městě – v Lysé nad 
Labem. V této souvislosti lze jenom Labem. V této souvislosti lze jenom 
děkovat vizi tehdejších představi-děkovat vizi tehdejších představi-
telů ČD působících ve městě, kteří telů ČD působících ve městě, kteří 
svým rozhodnutím o vstupu města svým rozhodnutím o vstupu města 
do projektu modernizace železniční do projektu modernizace železniční 
stanice umožnili v té době její nad-stanice umožnili v té době její nad-
časové řešení. Tak má Lysá vhodně časové řešení. Tak má Lysá vhodně 
zastřešená obě nástupiště, na kaž-zastřešená obě nástupiště, na kaž-
dé dvě relativně dostatečně široká dé dvě relativně dostatečně široká 
schodiště a pro bezproblémový po-schodiště a pro bezproblémový po-
hyb jednotlivých proudů cestujících hyb jednotlivých proudů cestujících 

a obyvatel obou městských částí ši-a obyvatel obou městských částí ši-
roký podchod. Praha pak získala roký podchod. Praha pak získala 
přístřešek a myší díru. přístřešek a myší díru. 

S novým rokem zajisté všich-S novým rokem zajisté všich-
ni přejeme ČD – SŽDC úspěš-ni přejeme ČD – SŽDC úspěš-
nou realizaci dalších etap moder-nou realizaci dalších etap moder-
nizace: podchodu v Zelenči, pod-nizace: podchodu v Zelenči, pod-
chodům a ostrovním nástupištím chodům a ostrovním nástupištím 
ve Mstěticích a Čelákovicích i no-ve Mstěticích a Čelákovicích i no-
vému mostu přes Labe a částeč-vému mostu přes Labe a částeč-
nému srovnání oblouků trati do nému srovnání oblouků trati do 
nové stopy. O všech těchto akcích nové stopy. O všech těchto akcích 
jsme naše čtenáře informovali při jsme naše čtenáře informovali při 
přípravě tohoto projektu v Listech přípravě tohoto projektu v Listech 
č.: 10/2009 str. 4. Rekonstruova-č.: 10/2009 str. 4. Rekonstruova-
ná trať bude nejen bezpečnější, ale ná trať bude nejen bezpečnější, ale 
současně umožní i vyšší dopravní současně umožní i vyšší dopravní 
rychlost a tím pohodlnější cesto-rychlost a tím pohodlnější cesto-
vání do pražských škol, za kultu-vání do pražských škol, za kultu-
rou, památkami, obchody i do za-rou, památkami, obchody i do za-
městnání.městnání.

Tomáš Sedláček Tomáš Sedláček 
zastupitel KDU-ČSLzastupitel KDU-ČSL

Na zasedání zastupitelstva 21. Na zasedání zastupitelstva 21. 
prosince 2011 byl nejdůležitěj-prosince 2011 byl nejdůležitěj-
ším bodem programu návrh roz-ším bodem programu návrh roz-
počtu města na rok 2012. Při jeho počtu města na rok 2012. Při jeho 
projednávání předložili zastupi-projednávání předložili zastupi-
telé za Kulturně! pozměňující ná-telé za Kulturně! pozměňující ná-
vrh, který spočíval ve zvýšení po-vrh, který spočíval ve zvýšení po-
platku za odpady ze 440 korun na platku za odpady ze 440 korun na 
500 a předpokládaném využití vý-500 a předpokládaném využití vý-
nosu 500 – 600 tisíc na architek-nosu 500 – 600 tisíc na architek-
tonickou soutěž a zpracování pro-tonickou soutěž a zpracování pro-
jektu městské sportovní haly. Ten-jektu městské sportovní haly. Ten-
to návrh většina zastupitelů odmít-to návrh většina zastupitelů odmít-
la. Odmítli jej i všichni zastupite-la. Odmítli jej i všichni zastupite-
lé z klubu ODS a Lysá 2010, kte-lé z klubu ODS a Lysá 2010, kte-
ré k tomuto postoji vedly následu-ré k tomuto postoji vedly následu-
jící důvody:jící důvody:

1.  Je nepřijatelné spojovat zvý-1.  Je nepřijatelné spojovat zvý-
 šení tohoto poplatku s reali- šení tohoto poplatku s reali-
 zací záměru (projektová do- zací záměru (projektová do-
 kumentace na sportovní ha- kumentace na sportovní ha-
 lu), který nijak nesouvisí s li- lu), který nijak nesouvisí s li-
 kvidací odpadů. kvidací odpadů.

2. Uvažovaná částka 500 – 600 2. Uvažovaná částka 500 – 600 
 tisíc, která by se dle návrhu  tisíc, která by se dle návrhu 
 vybrala z poplatku navíc, ne- vybrala z poplatku navíc, ne-
 může pokrýt ani polovinu ná- může pokrýt ani polovinu ná-
 kladů na projekt haly, zvláš- kladů na projekt haly, zvláš-
 tě pokud by jeho pořízení  tě pokud by jeho pořízení 
 mělo být spojeno s architekto- mělo být spojeno s architekto-
 nickou soutěží. nickou soutěží.

3.  Návrh byl závadný po tech-3.  Návrh byl závadný po tech-
 nické stránce, protože změnu  nické stránce, protože změnu 
 poplatku je možné přijmout  poplatku je možné přijmout 
 jedině úpravou příslušné vy- jedině úpravou příslušné vy-
 hlášky, navíc platná výše po- hlášky, navíc platná výše po-
 platku za likvidaci odpadů  platku za likvidaci odpadů 
 dnes činí nikoli 440 korun,  dnes činí nikoli 440 korun, 
 ale 390 korun pro děti do  ale 390 korun pro děti do 

Proč nechceme zvýšit poplatek za odpady
 šesti let a důchodce nad sedm- šesti let a důchodce nad sedm-
 desát let a 450 korun pro do- desát let a 450 korun pro do-
 spělé. spělé.

4. Kulturně! ve svém zdůvodně-4. Kulturně! ve svém zdůvodně-
 ní připomíná, že poplatky za  ní připomíná, že poplatky za 
 odpady jsou v Lysé nižší než  odpady jsou v Lysé nižší než 
 v okolních městech. My však  v okolních městech. My však 
 tuto skutečnost pokládáme za  tuto skutečnost pokládáme za 
 přednost. Ztotožňujeme se  přednost. Ztotožňujeme se 
 s většinovým míněním v za- s většinovým míněním v za-
 stupitelstvu, které existuje  stupitelstvu, které existuje 
 již několik volebních obdo- již několik volebních obdo-
 bí, aby „plošné“ poplatky  bí, aby „plošné“ poplatky 
 a další platby, jimž se plátci a další platby, jimž se plátci
 nemohou nijak poctivě vy- nemohou nijak poctivě vy-
 hnout změnou svého chování  hnout změnou svého chování 
 či priorit a jejichž výši může  či priorit a jejichž výši může 
 ovlivňovat město vlastním  ovlivňovat město vlastním 
 rozhodnutím, byly nízké, ale- rozhodnutím, byly nízké, ale-
 spoň pod průměrem okolních  spoň pod průměrem okolních 
 měst. měst.

5. Nechceme na občany naklá-5. Nechceme na občany naklá-
 dat další zdražení v situaci,  dat další zdražení v situaci, 
 kdy se z důvodů pokračující  kdy se z důvodů pokračující 
 dluhové a hospodářské krize dluhové a hospodářské krize
 zvyšují ceny za elektriku, plyn  zvyšují ceny za elektriku, plyn 
 a díky zvýšené DPH i potra- a díky zvýšené DPH i potra-
 vin, léků nebo vodného a stoč- vin, léků nebo vodného a stoč-
 ného a na druhé straně stag- ného a na druhé straně stag-
 nují příjmy většiny lidí. nují příjmy většiny lidí.

Je sice pravda, že město na po-Je sice pravda, že město na po-
platku za odpad vybere částku niž-platku za odpad vybere částku niž-
ší, než kolik za likvidaci všech od-ší, než kolik za likvidaci všech od-
padů vydá. Tuto komunální službu padů vydá. Tuto komunální službu 
již léta vědomě dotuje. Rozdíl mezi již léta vědomě dotuje. Rozdíl mezi 
příjmy a výdaji za likvidaci odpadů příjmy a výdaji za likvidaci odpadů 
se však v loňském roce výrazně sní-se však v loňském roce výrazně sní-
žil. Město totiž po otevření nového žil. Město totiž po otevření nového 
separačního dvora výrazně omezi-separačního dvora výrazně omezi-

lo nákladné přistavování kontejne-lo nákladné přistavování kontejne-
rů a přestalo dotovat likvidaci sta-rů a přestalo dotovat likvidaci sta-
vební suti a dalšího inertního od-vební suti a dalšího inertního od-
padu, jehož ukládání na separač-padu, jehož ukládání na separač-
ním dvoře zpoplatnilo právě v té ním dvoře zpoplatnilo právě v té 
výši, kterou vydá za následnou li-výši, kterou vydá za následnou li-
kvidaci. Netvrdíme, že zvýšení to-kvidaci. Netvrdíme, že zvýšení to-
hoto poplatku budeme odmítat hoto poplatku budeme odmítat 
vždycky, dříve však chceme docí-vždycky, dříve však chceme docí-
lit větší hospodárnosti a efektivity, lit větší hospodárnosti a efektivity, 
popřípadě přenést některé nákla-popřípadě přenést některé nákla-

dy za likvidaci odpadů přímo na je-dy za likvidaci odpadů přímo na je-
jich původce. To je podle nás mno-jich původce. To je podle nás mno-
hem lepší, spravedlivější a k obča-hem lepší, spravedlivější a k obča-
nům ohleduplnější cesta, jak zlep-nům ohleduplnější cesta, jak zlep-
šovat městský rozpočet.šovat městský rozpočet.

Naším nynějším postojem ani Naším nynějším postojem ani 
neodmítáme sportovní halu. Zdro-neodmítáme sportovní halu. Zdro-
je na její přípravu a výstavbu je ale je na její přípravu a výstavbu je ale 
třeba hledat jinde.třeba hledat jinde.

Za klub zastupitelů ODS Za klub zastupitelů ODS 
a Lysá 2010 Petr Kopeckýa Lysá 2010 Petr Kopecký
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Pravidelně na Silvestra odpoled-Pravidelně na Silvestra odpoled-
ne se scházejí běžci, velcí i malí, ne se scházejí běžci, velcí i malí, 
na Husově náměstí v našem měs-na Husově náměstí v našem měs-
tě, aby změřili své síly v posledním tě, aby změřili své síly v posledním 
závodě roku, který pořádá míst-závodě roku, který pořádá míst-
ní Sokol. Tentokrát, zřejmě záslu-ní Sokol. Tentokrát, zřejmě záslu-
hou krásného počasí se jich se-hou krásného počasí se jich se-
šel rekordní počet – celkem 102. šel rekordní počet – celkem 102. 
Z toho v hlavním závodě mužů 37. Z toho v hlavním závodě mužů 37. 
Z ostatních deseti kategorií bylo nej-Z ostatních deseti kategorií bylo nej-
víc předškoláků. Na startovní čáru víc předškoláků. Na startovní čáru 
se jich postavilo 20, z toho 11 dívek se jich postavilo 20, z toho 11 dívek 
a 9 kluků. I v ostatních věkových ka-a 9 kluků. I v ostatních věkových ka-
tegoriích byla účast výborná. V prů-tegoriích byla účast výborná. V prů-
běhu odpoledne byly také překoná-běhu odpoledne byly také překoná-
ny dva traťové rekordy, o které se ny dva traťové rekordy, o které se 
postarali sourozenci z běžecké ro-postarali sourozenci z běžecké ro-
diny Marsura z Itálie, která se pra-diny Marsura z Itálie, která se pra-
videlně tohoto závodu zúčastňuje. videlně tohoto závodu zúčastňuje. 
Starší žákyně Nikol s bratrem do-Starší žákyně Nikol s bratrem do-
rostencem Filipem Antoniem pře-rostencem Filipem Antoniem pře-
konali rekord, navíc otec Gabrie-konali rekord, navíc otec Gabrie-
le byl druhý v kategorii mužů nad le byl druhý v kategorii mužů nad 
40 let a maminka Simona, půvo-40 let a maminka Simona, půvo-
dem z Lysé, vyhrála závod žen. dem z Lysé, vyhrála závod žen. 
V hlavním závodě mužů naV hlavním závodě mužů na
6200 metrů zvítězil favorit Michal 6200 metrů zvítězil favorit Michal 
Michálek ze Sokola na Mělníce, Michálek ze Sokola na Mělníce, 
i když tentokrát po velkém boji. i když tentokrát po velkém boji. 

Poděkování pořadatelů patří pře-Poděkování pořadatelů patří pře-
devším městu za fi nanční podporu, devším městu za fi nanční podporu, 
panu Miroslavu Hukovi za ozvučení panu Miroslavu Hukovi za ozvučení 
náměstí a všem členům Sokola, kte-náměstí a všem členům Sokola, kte-
ří se podíleli na přípravě a průběhu ří se podíleli na přípravě a průběhu 
závodu. Naše poděkování patří rov-závodu. Naše poděkování patří rov-
něž divákům – občanům Lysé za hoj-něž divákům – občanům Lysé za hoj-
nou účast a vytvoření té pravé atmo-nou účast a vytvoření té pravé atmo-
sféry, která k tomuto závodu již tra-sféry, která k tomuto závodu již tra-
dičně patří.dičně patří.

Přehled těch, kteří stáli na stup-Přehled těch, kteří stáli na stup-
ních vítězů 37. ročníku Silvestrov-ních vítězů 37. ročníku Silvestrov-
ského běhu:ského běhu:

Muži - 6200 mMuži - 6200 m
1. Michal Michálek, Sokol Mělník1. Michal Michálek, Sokol Mělník
2. Petr Luhan, Čelákovice2. Petr Luhan, Čelákovice
3. Jan Herda, Dobřichov3. Jan Herda, Dobřichov

37. ročník Silvestrovského běhu
Muži nad 40 let – 6200 mMuži nad 40 let – 6200 m
1. Viktor Petroniuk, Praha1. Viktor Petroniuk, Praha
2. Gabriele Marsura, ATL Sernaglia2. Gabriele Marsura, ATL Sernaglia
3. Miloš Lambert, VK Lysá n. L.3. Miloš Lambert, VK Lysá n. L.
Muži nad 60 let – 6200 m Muži nad 60 let – 6200 m 
1. Josef Navrátil, SK Stránčice1. Josef Navrátil, SK Stránčice
2. Josef Čečetka, TJ Doksy2. Josef Čečetka, TJ Doksy
3. Václav Karásek, Lysá n. L.3. Václav Karásek, Lysá n. L.
Ženy – 1550 mŽeny – 1550 m
1. Simona Marsura, ATL Sernaglia1. Simona Marsura, ATL Sernaglia
2. Hana Urbanová, ZŠ Kounice2. Hana Urbanová, ZŠ Kounice
3. Markéta Roblíková, Milovice3. Markéta Roblíková, Milovice
Ženy nad 40 let – 1550 mŽeny nad 40 let – 1550 m
1. Ilona Malinovská, Lysá n. L.1. Ilona Malinovská, Lysá n. L.
2. Anita Nekvasilová, Sokol Mělník2. Anita Nekvasilová, Sokol Mělník
Dorostenky – 1550 mDorostenky – 1550 m
1. Veronika Olšová, TRI SKI1. Veronika Olšová, TRI SKI
     H. Počernice     H. Počernice
Dorostenci – 1550 mDorostenci – 1550 m
1. Filipo Antonio Marsura, 1. Filipo Antonio Marsura, 
     ATL Sernaglia     ATL Sernaglia
2. Karel Prager, Vinohradské Šlapky2. Karel Prager, Vinohradské Šlapky
3. Lukáš Vrátil, VK Lysá n. L.3. Lukáš Vrátil, VK Lysá n. L.
Starší žákyně – 1550 mStarší žákyně – 1550 m
1. Nikol Marsura, ATL Sernaglia1. Nikol Marsura, ATL Sernaglia
2. Tereza Poslušná, ZŠ Kounice2. Tereza Poslušná, ZŠ Kounice
3. Eliška Vrátilová, VK Lysá n. L.3. Eliška Vrátilová, VK Lysá n. L.
Starší žáci – 1550 mStarší žáci – 1550 m
1. Filip Roudnický, Sokol Kochánky1. Filip Roudnický, Sokol Kochánky
2. Tomáš Martínek, Přerov n. L.2. Tomáš Martínek, Přerov n. L.
3. Dominik Šimon, ZŠ Kounice3. Dominik Šimon, ZŠ Kounice
Mladší žákyně – 800 mMladší žákyně – 800 m
1. Veronika Šťastná, ASK Slávia Praha1. Veronika Šťastná, ASK Slávia Praha
2. Michaela Durdová, SK Jeseniova2. Michaela Durdová, SK Jeseniova
3. Monika Florová, ŠSK Újezd n. Lesy3. Monika Florová, ŠSK Újezd n. Lesy
Mladší žáci – 800 mMladší žáci – 800 m
1. David Martínek, Přerov n. L.1. David Martínek, Přerov n. L.
2. Matěj Srnec, Lysá n. L.2. Matěj Srnec, Lysá n. L.
3. Matyáš Schovanec, Lysá n. L.3. Matyáš Schovanec, Lysá n. L.
Předškolačky – 150 mPředškolačky – 150 m
1. Sofi e Schovancová, ZŠ Kounice1. Sofi e Schovancová, ZŠ Kounice
2. Barbora Pacourková, Lysá n. L.2. Barbora Pacourková, Lysá n. L.
3. Adéla Vacková, Milovice3. Adéla Vacková, Milovice
Předškoláci – 150 mPředškoláci – 150 m
1. Tomáš Turek, ZŠ Kounice1. Tomáš Turek, ZŠ Kounice
2. Jan Jakubal, Sokol Lysá n. L.2. Jan Jakubal, Sokol Lysá n. L.
3. Vojtěch Slavík, Český Brod3. Vojtěch Slavík, Český Brod

Jaroslav DenemarkJaroslav Denemark

Dne 12. 2. Dne 12. 2. 
2012 se v milo-2012 se v milo-
vické hale Mil-vické hale Mil-
ten uskuteční ten uskuteční 
turnaj v malé ko-turnaj v malé ko-

pané - Victory Cup. Turnaj je pořá-pané - Victory Cup. Turnaj je pořá-
dán pod záštitou občanského sdru-dán pod záštitou občanského sdru-
žení MLMF.cz. Do Milovic zavítají žení MLMF.cz. Do Milovic zavítají 
velmi atraktivní mužstva, jako třeba velmi atraktivní mužstva, jako třeba 
tým České televize, Výběr Luďka Ze-tým České televize, Výběr Luďka Ze-
lenky, Reprezentace Brna, nebo Re-lenky, Reprezentace Brna, nebo Re-
prezentace Jihlavy. V turnaji se hraje prezentace Jihlavy. V turnaji se hraje 
o řadu zajímavých cen. Tou nejcen-o řadu zajímavých cen. Tou nejcen-
nější je krásný putovní pohár, kte-nější je krásný putovní pohár, kte-

Victory Cup
rý prozatím drží ve své moci Výběr rý prozatím drží ve své moci Výběr 
Luďka Zelenky, který vyhrál 1. roč-Luďka Zelenky, který vyhrál 1. roč-
ník tohoto turnaje. Během turnaje ník tohoto turnaje. Během turnaje 
jsou pro diváky připraveny zajímavé jsou pro diváky připraveny zajímavé 
soutěže o ceny.soutěže o ceny.

Dámy a pánové, příznivci malé ko-Dámy a pánové, příznivci malé ko-
pané, srdečně Vás zveme do milovic-pané, srdečně Vás zveme do milovic-
ké haly Milten. Přijďte podpořit a fan-ké haly Milten. Přijďte podpořit a fan-
dit týmům, které se turnaje účastní. dit týmům, které se turnaje účastní. 
Věříme, že i díky Vám bude tento tur-Věříme, že i díky Vám bude tento tur-
naj v Milovicích svátkem fotbalu.naj v Milovicích svátkem fotbalu.

Více informací o turnaji se dozví-Více informací o turnaji se dozví-
te na stránkách te na stránkách www.victorycup.czwww.victorycup.cz. . 

Tomáš ValterTomáš Valter

KČT odbor Lysá n.L. je opět pořadatelem tradičníhoKČT odbor Lysá n.L. je opět pořadatelem tradičního
Dětského letního táboraDětského letního tábora

Šumava 2012 Šumava 2012 
v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech – I. běh od 2. 7. dov tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech – I. běh od 2. 7. do
20. 7. 2012 – 19 dnů a II. běh od 20. 7. do 3. 8. 2012 – 15 dnů v jed-20. 7. 2012 – 19 dnů a II. běh od 20. 7. do 3. 8. 2012 – 15 dnů v jed-
notné ceně poukazu 3950 Kč vč. dopravy a pojištění. Rekreace rodičů notné ceně poukazu 3950 Kč vč. dopravy a pojištění. Rekreace rodičů 
s dětmi a ostatní v termínu 4. 8. až 17. 8. 2012 v ceně pronájmu sta-s dětmi a ostatní v termínu 4. 8. až 17. 8. 2012 v ceně pronájmu sta-
nu 100 Kč/noc.nu 100 Kč/noc.

Kontaktní adresa:Kontaktní adresa:
Blažek František, Klicperova 553, 289 22  Lysá n. L.Blažek František, Klicperova 553, 289 22  Lysá n. L.

Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, e-mail: Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, e-mail: blazekfra@atlas.czblazekfra@atlas.cz
Bližší informace vč. fotogalerie najdete na stránkách Bližší informace vč. fotogalerie najdete na stránkách www.dltsumava.czwww.dltsumava.cz
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V Lysé nad Labem se ve středu V Lysé nad Labem se ve středu 
21. 12. 2011 konal pro žáky, kte-21. 12. 2011 konal pro žáky, kte-
ří navštěvují kulečníkový kroužek ří navštěvují kulečníkový kroužek 
v Lysé nad Labem, turnaj v “8ball” v Lysé nad Labem, turnaj v “8ball” 
s názvem Junior – Cup 2011.s názvem Junior – Cup 2011.

Turnaje se zúčastnilo devět žákůTurnaje se zúčastnilo devět žáků
a za podpory rodičů si poprvé vy-a za podpory rodičů si poprvé vy-
zkoušeli turnajovou atmosféru, tako-zkoušeli turnajovou atmosféru, tako-
vou jaká je i na turnajích pořádaných vou jaká je i na turnajích pořádaných 
na úrovni republikových soutěží.na úrovni republikových soutěží.

Pro všechny účastníky turnaje byla Pro všechny účastníky turnaje byla 
připravena odměna, ať již v podo-připravena odměna, ať již v podo-
bě účastnických medailí a diplomů, bě účastnických medailí a diplomů, 
nebo v podobě pohárů a diplomů pro nebo v podobě pohárů a diplomů pro 
první trojici.první trojici.

Na prvním místě se umístil Tomáš Na prvním místě se umístil Tomáš 
Novák, který se věnuje kulečníku již Novák, který se věnuje kulečníku již 
druhým rokem, druhé místo patří druhým rokem, druhé místo patří 
Marku Schlaufovi, který velice pře-Marku Schlaufovi, který velice pře-

kvapil, jelikož se věnuje tomuto spor-kvapil, jelikož se věnuje tomuto spor-
tu teprve první rok, třetí místo je Pa-tu teprve první rok, třetí místo je Pa-
trika Dőmeho, také žáka, který se vě-trika Dőmeho, také žáka, který se vě-
nuje kulečníku již druhý rok.  Na dal-nuje kulečníku již druhý rok.  Na dal-
ších místech skončili: Anna Vinduš-ších místech skončili: Anna Vinduš-
ková, Jiří Šíma, Michal Dőme, Pavel ková, Jiří Šíma, Michal Dőme, Pavel 
Jonáš, Ondřej Habětínek a František Jonáš, Ondřej Habětínek a František 
Koníček. Všichni účastníci přistupo-Koníček. Všichni účastníci přistupo-
vali k turnaji velice zodpovědně.vali k turnaji velice zodpovědně.

Turnaj se velice vydařil a již teď or-Turnaj se velice vydařil a již teď or-
ganizátoři Jindřich Hochman a Mi-ganizátoři Jindřich Hochman a Mi-
chal Nič plánují pro žákovskou zá-chal Nič plánují pro žákovskou zá-
kladnu kulečníkového klubu BC Lysá kladnu kulečníkového klubu BC Lysá 
nad Labem, o. s. další turnaj, do kte-nad Labem, o. s. další turnaj, do kte-
rého by chtěli aktivně zapojit i rodi-rého by chtěli aktivně zapojit i rodi-
če hrajícího žactva, aby si také oni če hrajícího žactva, aby si také oni 
měli možnost vyzkoušet o čem tento měli možnost vyzkoušet o čem tento 
sport je.sport je.

Jindřich HochmanJindřich Hochman

Kulečníkový turnaj Junior - Cup 2011 v Lysé nad Labem

Poměrně nečekaně opano-Poměrně nečekaně opano-
val nekompletní veteránský tým val nekompletní veteránský tým 
SKP Nymburk v pořadí již třetí SKP Nymburk v pořadí již třetí 
oficiální turnajový podnik nym-oficiální turnajový podnik nym-
burských volejbalových mixů le-burských volejbalových mixů le-
tošního dvanáctého ročníku tošního dvanáctého ročníku 
prestižní regionální soutěže smí-prestižní regionální soutěže smí-
šených družstev.šených družstev.

Tým SKP Nymburk tak v prů-Tým SKP Nymburk tak v prů-
běhu dvanácti oficiálních se-běhu dvanácti oficiálních se-
zon ligy triumfoval celkově již zon ligy triumfoval celkově již 
na 37.(!) turnaji (z přibližně cel-na 37.(!) turnaji (z přibližně cel-
kem 60 sehraných), což nemá kem 60 sehraných), což nemá 
z hlediska soutěže obdoby a je z hlediska soutěže obdoby a je 
v konkurenci ostatních mužstevv konkurenci ostatních mužstev
v tomto ohledu jednoznačně ne-v tomto ohledu jednoznačně ne-
dostižitelný! S druhým mís-dostižitelný! S druhým mís-

Liga volejbalových mixů Nymburska 2011/2012
tem se museli spokojit frustro-tem se museli spokojit frustro-
vaní hráči favorizovaného Žer-vaní hráči favorizovaného Žer-
tu Nymburk, letošního průběž-tu Nymburk, letošního průběž-
ného lídra ligové soutěže, kteří ného lídra ligové soutěže, kteří 
o prvenství přišli vlastní nedis-o prvenství přišli vlastní nedis-
ciplinovaností v klíčovém finálo-ciplinovaností v klíčovém finálo-
vém špílu s oslabeným soupeřem vém špílu s oslabeným soupeřem 
z SKP Nymburk.z SKP Nymburk.

Bronzové placky poměrně ne-Bronzové placky poměrně ne-
čekaně vybojovala skvadra mladí-čekaně vybojovala skvadra mladí-
ků z Lysé nad Labem. Vetchý tým ků z Lysé nad Labem. Vetchý tým 
Mladé Boleslavi spolu s hráčsky Mladé Boleslavi spolu s hráčsky 
našlapanou nymburskou Mašin-našlapanou nymburskou Mašin-
kou, v průběhu turnajového mar-kou, v průběhu turnajového mar-
týria opět postupně herně koro-týria opět postupně herně koro-
dující a transformující se v una-dující a transformující se v una-
vené drážní těleso z padesátých vené drážní těleso z padesátých 

Aerobik Aerobik 
s Anetous Anetou
50 minut taneční aerobní část
15 minut posilování (činky, gumičky…) + strečink

• kde? tělocvična Obchodní akademie v Lysé n. L.
• kdy? každý čtvrtek od 19:00 do 20:05
• s sebou? pevnou obuv, pití, mikinu, podložku
• cena? 60 Kč 

AEROBIK JE IDEÁLNÍ SPOJENÍ ZÁBAVY A POHYBU!
Hodina je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Rychlá část velmi 
úspěšně přispívá ke snížení nadváhy a tvarování postavy. Posilováním 
ve středním tempu docílíme formování svalových skupin celého těla. 
Strečinkem na konci hodiny protáhneme všechny posilované partie.

facebook: Aerobik s Anetou | www.aerobik.estranky.cz

Zumba s Romčou Hanouskovou

Fitness cvičení, při kterém si vyzkoušíte, 
co je to mix aerobiku a latinskoamerických
tanců – merengue, salsa, samba, 
bachata, quebradita, chacha,
reggaeton, cumbia atd.
60 minut Zumby naplní Vaše tělo
endorfi ny na několik následujících hodin.
Pozor na závislost. Budete odpočítávat dny 
a hodiny do další lekce.

VHODNÉ I PRO ZAČÁTEČNÍKY
A „TANEČNÍ DŘEVA“!
ROZVRH V ÚNORU:
•  NEDĚLE 18.00 – 19.00 h., tělocvična OA 
 v areálu ZŠ J.A.Komenského, nejsou nutné rezervace

• ČTVRTEK 18.00 – 19.00 h., Sokol vedle kina, není nutná rezervace

Cena hodin je 70 Kč, možnost zakoupení permanentky
600 Kč/10 lekcí. Cena pro studenty 60 Kč.

KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY:
•  NEDĚLE 19.05 – 20.00 h., tělocvična OA v areálu ZŠ J.A.Ko-
 menského, kurz má 5 lekcí, cena 300 Kč - kurz již probíhá, lze 
 se přihlásit i na jednotlivé hodiny
• PÁTEK 9.00 – 10.00 h., začínáme 6.1.2012, pro mírně pokročilé, 
 školka Milischool v Milovicích, S HLÍDÁNÍM DĚTÍ (20 Kč/h), 
 kurz má 5 lekcí, cena 300 Kč - kurz již probíhá, lze se přihlásit 
 i na jednotlivé hodiny

Aktuální informace na www.zumba.unas.cz,
na Facebooku skupina Zumba s Romčou,

e-mail: hanouskova@seznam.cz, tel.: 723 951 565

e, 
ých

n.
dny 

a OA 

- jediná PRAVÁ Zumba s certifi kovanou lektorkou

let, skončily spravedlivě pod bed-let, skončily spravedlivě pod bed-
nou, což ovšem v jejich hráčských nou, což ovšem v jejich hráčských 
řadách vyvolalo tradiční smutek, řadách vyvolalo tradiční smutek, 
zmar, zoufalství a dužnatou bolest. zmar, zoufalství a dužnatou bolest. 
Příkoří zdefraudovaných chlapíků Příkoří zdefraudovaných chlapíků 
obou družstev navíc umocnila ješ-obou družstev navíc umocnila ješ-
tě skutečnost, že oba ambiciozní tě skutečnost, že oba ambiciozní 
týmy přeskočilo v konečném účto-týmy přeskočilo v konečném účto-
vání podceňované Lojzo z Kouři-vání podceňované Lojzo z Kouři-
mi. To jsou hlavní fakta třetího ofi -mi. To jsou hlavní fakta třetího ofi -

ciálního turnaje základní části. Po-ciálního turnaje základní části. Po-
vedeného sportovního klání se zú-vedeného sportovního klání se zú-
častnilo sedm týmů z regionu.častnilo sedm týmů z regionu.

Konečné pořadí turnaje:Konečné pořadí turnaje:
1. místo – SKP Nymburk1. místo – SKP Nymburk
2. místo – Žert Nymburk2. místo – Žert Nymburk
3. místo – R.E.K. Lysá nad Labem3. místo – R.E.K. Lysá nad Labem
4. Lojzo Kouřim      4. Lojzo Kouřim      

Tomáš KokojanTomáš Kokojan

Prodám sousedící pozemky o rozloze 957 m2 
a 926 m2 na okraji obce Ostrá (2 km od Lysé n. L.). 

Dobrá dopravní dostupnost do Lysé i do Prahy. 
Jiří Jindra, mob.: 734 796 278, jiri.jindra@re-max.cz
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Dobrý den,
ráda bych Vás oslovila a pozvala ke spolupráci na akci  
MILOVICKÉ ČAROVÁNÍ, která se koná v sobotu 31. 3. 2012 od 
10.00 do 18.00 hodin v Kulturním domě v Milovicích.
Jedná se již o druhý ročník prodejní výstavy. V rámci výstavy 
proběhnou přednášky, otevřené tvořivé dílničky pro děti i dospělé, 
představí se místní sdružení s volnočasovými aktivitami.
Letošním mottem výstavy je „POZNEJ SÁM SEBE A POZNÁŠ 
CELÝ SVĚT“.

Zdena Skálová
+420 722 636 654 | skalovazdena@seznam.cz | www.dotyky.com

www.milovickecarovani.dotyky.com

Uzeniny Beta
si vás dovolují pozvat do své prodejny lahůdek, 
uzenin, sýrů a nejrůznějších dobrot nedaleko 
Výstaviště, na adrese Masarykova 1760, Lysá n. L. 

Těšit se můžete nejen na naše vlastní uzenářské 
výrobky, ale i lahůdky, sýry, teplé nápoje, točenou 
Kofolu a Malinovku, základní koloniál, mražené zboží 
a v neposlední řadě teplý pult s různými dobrůtkami, 
zejména vyhlášenou dršťkovou polévkou.

Těšíme se na vaši návštěvu!

„Zdravé hubnutí“
Hanka Vlčková – zdravotní sestra, poradce 

pro dietní program FIGUACTIV
Ať už potřebujete tvarovat postavu o pár centimetrů 

nebo zhubnout 20 kg

Program:                                                                    
- Představení zdravého hubnutí (ve spolupráci s lékaři)
- Představení a ochutnávka produktů k hubnutí
- Poradenství a konzultace        
- Každý účastník obdrží plán zdravého hubnutí v tištěné formě
 
1/ Seminář pro více osob s ochutnávkou produktů 
FIGUACTIV, 250 Kč / osoba, termín: 22. 2. 2012 od 18 hod.
v restauraci Gurmán / Lysá n. L. Účast potvrďte prosím 
nejpozději do 19. 2. 2012 na tel. čísle 728 341 501.

2/ Individuální konzultace po telefonické dohodě 
– H. Vlčková, tel.: 728 341 501
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MĚSTO LYSÁ NAD LABEM | KULTURNÍ KOMISE
SPOLEK PRO ROZVOJ MĚSTA LYSÁ N. L.

Vás srdečně zvou na

Farní charita
Lysá nad Labem

zve děti i dospělé na 

DĚTSKÝ KARNEVAL 
s klaunem CUCÍNOU

18. 2. 2012 ve 14.00 hodin
do farní klubovny, kde nám 

budou k tanci hrát naši kamarádi:
soubor VÁŽKY z Milovic

13.00 domácí zabijačka
14.00 přivítání na Husově náměstí hasičskou dechovkou              
14.15 představení divadelního souboru Klicpera ze Sadské
15.00 průvod masek
15.30 odpoledne s klauny
16.30 vyhlášení nejpěknější masky


